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Hakkında
Türkiye Oracle

Kullanıcıları Grubu 

(TROUG) 2010 yılında, 

International Oracle Users

Group Community

tarafından kabul görerek, 

ülkemizdeki Oracle ürünleri 

kullanıcıları arasında güçlü 

bir bağ oluşturmak 

amacıyla kurulmuştur.

TROUG tamamen bağımsız 

bir grup olup, hiçbir 

ticari/maddi kaygısı 

bulunmamakta, gönüllülük 

ilkesiyle çalışmaktadır.

Şirketler veya kurumlar 

bünyesinde çalışan 

profesyoneller, Oracle

partnerleri, danışmanlar, 

akademisyenler, kariyerini 

Oracle ürünleri üzerine 

kurmayı planlayan 

öğrenciler, yeni mezunlar, 

kısacası yaşantıları Oracle

ile kesişen herkes için 

fırsatlar yaratacak, 

ilişkiler geliştirecek bir 

organizasyon olmayı 

hedeflemektedir.

2012 yılının Mart ayında 

TROUG, dernekleşme 

sürecini tamamlamış ve 

tüzel bir kişilik kazanmıştır.

Bizi Takip Edin:

Eğer TROUG 

Aktivitilerinden haberdar 

olmak istiyorsanız, bizi 

facebook ve linkedin

üzerinden takip 

edebilirsiniz. 

Grubumuz;

Her yıl düzenlediği TROUG 

gününde, her yıl Oracle

tarafından düzenlenen 

“Oracle Day” etkinliğinde, 

ayrıca “Özel İlgi Grupları” 

seminerleri ve söyleşilerinde 

Oracle kullanıcılarını 

buluşmaktadır,

Web ortamlarımız ile 

ilişkilerin sürekli olmasını ve 

etkin bilgi paylaşımını 

sağlaymayı hedeflemekteyiz,

Oracle kullanıcılarının 

çağrılarının, taleplerinin 

Oracle’a ulaşmasını 

kolaylaştırmayı amaçlıyoruz,

Uluslararası kullanıcı grupları 

ile Türk kullanıcılar arasında 

iletişim köprüsü olmaktayız,

Kariyer fırsatlarının, sektör 

içindeki gelişmelerinin 

paylaşımını sağlıyoruz.

doldurabilirsiniz veya 

web sitemiz üzerinden 

bize ulaşabilirsiniz.

TROUG’a web üzerinden 

ücretsiz üye olarak 

etkinliklerden haberdar 

olabilirsiniz.

TROUG’a Üye Olun!

Türk Oracle Kullanıcı 

Grubu, Oracle ile ilgilenen 

herkesin katılımına açık 

olan bir gruptur. 

Grubun bireysel veya 

kurumsal resmi üyesi olmak 

için, arka kapaktaki formu 

w w w. t r o u g . o r g

TROUG web sitesi 

üzerinden tüm etkinlikler 

ve aktivitelerden haberdar 

olabileceğiniz gibi 

etkinliklerden sonra 

yayınlanan sunum 

dokümanlarına da 

ulaşabilirsiniz. Bu niteliği 

ile de bir kütüphaneye 

dönüşen web sitemizi 

ziyaret etmenizi tavsiye 

ederiz.





Merhaba arkadaşlar, Oracle

Database 12c’nin bana göre 

son derece önemli bir 

takım yeni özelliklerinden 

bahsedeceğim. Ayrıca 12c 

veritabanı’nın burada 

bahsedemeyeceğim 

yüzlerce yeni özelliği 

olduğunu da unutmamak 

gerekir.

 Kiracılı model: Oracle

veritabanı artık CDB 

(container database) ve 

PDB(pluggable database ) 

gibi iki temel kavramdan 

oluşuyor.

Container database temel 

veritabanımız. 12C ile 

beraber 3 seçeneğimiz var.

• Çoklu kiracılı model

• Tekli kiracılı model

• Eski model

Bir root container ve 

çekirdek database’imiz var. 

Yeni modelde veritabanları

arasında birçok ortak 

process var. Bunlar

Background processleri, 

shared memory, Oracle

metadata, Redolog file, 

Controlfile ve Undo

tablespace’leri ortak.

Yeni Özellikler Zekeriya 

Beşiroğlu

Pluggable databaselerde ise 

application datası ve 

tablespace’leri, Local user

ve Local Roleleri, Local

metadata’yı bulmak 

mümkün.

Aslında son derece mantıklı 

olusturulmuş bir sistem. 

Eskiden bir veritabanını

kullansanızda

kullanmasanızda BP’ler 

çalışırdı. Yeni sistemde 

gereksiz çalışan hiçbir 

kaynak yok. Ortak 

çalışabilecek olanlar ortak 

tasarlanmış durumda.

Artık SQLPlus’dan

Sorguladığınızda;

SQL>Select name, 

open_mode from v$pdbs;

PDB$seed diye bir 

database var ve read only

durumda, diğer PDB’ler ise 

Read Write durumdalar.

 Diğer önemli bir gelişim 

ise SQL Developer 

ürününde.

Artık SQL Developer’dan

DBA Navigator sayesinde:



• Pluggable database startup/shutdown

• Database configuration

• Initialization Parameters

• Automatic Undo Management

• Current Database Properties

• Restore Points

• View Database Feature Usage

• Database status view

• Data Pump Export and Import jobs

• RMAN Backup/Recovery actions

• Resource Manager configuration

• Scheduler setting

• Security configuration like

• Audit settings

• Profiles

• Roles

• Users

• Storage configuration for

• Archive logs

• Control files

• Data files

• Redo log groups

• Tablespaces

• Temporary tablespace groups

gibi operasyonları yapabileceğiz.Oracle

12c veritabanı ile enterprise manager da 

yaptığımız birçok iş artık SQLDeveloperdan

yapılır hale gelmiş durumda.

 Artık Yarattığımız userlar Container veya 

local bazda yetkili olacaklar.

Genel yetkili;

SQL> CREATE USER C##_Zekeriya 

IDENTIFIED BY oracle

2 CONTAINER=ALL;

Lokal yetkili;

SQL> CREATE USERZekeriya IDENTIFIED BY 

oracle

2 CONTAINER=CURRENT;

 Online çalışırken bir datafile isim 

ve/veya yer değiştirmesi.

Bir datafile online durumda çalışırken 

başka bir lokasyona taşınabilir, yer 

değiştirebilir.

Asm datafiledan OS datafile taşınabilir

Kullanıcılar datafile taşınırken select –dml

-ddl işlemlerini yapabilirler.

Bu operasyon tek stepte yapılıyor.

SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE 

'/u01/data/zekeriya.dbf' 

TO'/u01/data/yenizekeriya.dbf‘;

SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE 

'/u01/data/zekeriya.dbf' TO '+DATA';

SQL> ALTER DATABASE MOVE 

DATAFILE '+DATA/orcl/DATAFILE/zekeriya.d

bf ' TO'+FRA’

SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE 

'/u01/data/zekeriya.dbf' 

TO'/u02/data/zekeriya.dbf' REUSE;



 Birden fazla indexi aynı kolonda 

kullanabilme özelliği

• Tek kolonda birden fazla index

yaratabilme özelliği

• Btree ve Bitmap İndex bile aynı 

kolonda çalışabilecek.

 İnvisible Column-Görünmez Kolon

• 11g ile beraber invisible

indexlerle tanışmıştık.

• 12c database bize invisible

kolon özelliğini son derece basit 

bir şekilde getiriyor.

• Desc yada benzer select

işlemleri ile kolonu 

göremiyoruz.

• İnsert ederken direk ismini 

belirtirseniz kullanabiliyoruz.

http://zekeriyabesiroglu.blogspot.com

• SQL> CREATE TABLE personel (epno

number, isim varchar2(40), maas number INVISIBLE);

• SQL> ALTER TABLE personel MODIFY (maas visible);

http://zekeriyabesiroglu.blogspot.com/2013/07/oracle-database-12c-yeni-ozellikler.html


Bir Veri Ambarı Uzmanı 

Bakış Açısı ile Oracle

Open World 2013
Bilindiği üzere Oracle Database 12c’nin, 

Oracle Open World 2012’de lansmanı

yapıldı ve Release 1 etiketi, 12.1.0.1.0 

versiyonu ile Temmuz ayı başında 

indirilmeye hazır hale geldi. Yeni versiyon 

ile birlikte veri ambarı kullanımı için yeni 

fonksiyon ve özellikler de içermesi ile 

birlikte daha verimli, üretken, hızlı ve 

hazır bir veri tabanı hayatımıza girmiş 

oldu. Hızlıca özetleyecek olursak;

• Genel olarak veril tabanı katmanında 

aşağıdaki yenilikler veya gelişmeler 

bulunmaktadır.

• Bölümleme (partitioning)

• Sıkıştırma (compression)

• Okuma tutarlılığı ve çevrimiçi 

operasyonlar (read consistency

and online operations).

• Analitik sorgulamalar tarafında da 

aşağıdaki yenilik veya gelişmeler 

olmuştur.

• Analitik için SQL uzantıları (SQL 

extensions for analytics) ile desen 

eşleştirmesi (pattern matching)

ve kompleks analizler 

(complex analysis) için 

basit SQL ifadeleri ile 

karmaşık işlemler 

yapabilme imkanı 

bulunmaktadır.

• Gelişmiş analitik sorgulama 

(advanced anaytics) ile bir düzine 

veri madenciliği (data mining) 

algoritması ile birlikte SQL veya 

açık kaynak kodlu R dilleri ile 

erişilebilen kümeleme (clustering), 

regresyon (regression), anormallik 

tespiti (anomaly detection) veya 

ilişki (associations) algoritması 

kullanılabilir.

• OLAP (Online Analytical Processing) 

motoru, Oracle veri tabanı 

içerisine gömülerek küplerin 

standart SQL ile erişimine olanak 

tanınmış ve optimize edilmiş çok 

boyutlu analiz (optimized

multidimensional analysis) 

sorgulamalar yapabilir duruma 

gelmiştir.

Gürcan

Orhan



Oracle Open World 2013’te neler 

konuşuldu, ne yenilikler paylaşıldı?

Kuşkusuz benim açımdan en önemli 

lansman Oracle Data Integrator 12c ve 

Oracle Golden Gate 12c’nin lansmanları bu 

yılın en önemli yenilikleri idi. 

Oracle Data Integrator 12c’de yeni gelen 

başlıca özelliklerine göz atacak olursak;

• Deklaratif dizayn interface (declarative

design interface) yerine akış tipi 

arayüzün (flow based mapping) gelmesi. 

Bundan böyle ODI 12c’deki 

geliştirmelerimize interface yerine 

mapping diyor olacağız. Böylelikle daha 

verimli kod yazarak veri entegrasyonu 

işlerinin geliştirme süreleri kısalacak.

• Tekrar kullanılabilir mapping’ler

(reusable mappings) ile tekrar tekrar 

kullanılabilecek bir entegrasyon işini bir 

kere yapıp, daha sonra kullanabileceğiz.

• Gelişmiş paralelizasyon (enhanced

parallelism) yetenekleri ODI’ın zaten 

üstün olduğu yüksek performansını bir 

adım ileriye taşımakta.

• Yüksek performanslı E-L-T mimarisi ile 

birlikte Oracle Golden Gate ile gelişmiş 

entegrasyon sonucunda gerçek

zamanlı veri ambarı (real-

time data warehousing) 

yapabilme özelliğinin 

yanısıra Oracle Golden Gate

12c için konfigürasyon 

dosyası hazırlayabilme, 

entegrasyon başlatabilme, 

durdurabilme, bekletebilme 

yetenekleri ile bu ürünle 

daha sıkı ilişki kurabilir 

duruma gelmiştir.

• Oracle Warehouse Builder ile 

daha gelişmiş entegrasyon. 

ODI artık 12c

versiyonu ile birlikte OWB ile yazılmış 

entegrasyon işlerini built-in olarak 

çalıştırabiliyor ve yakın gelecekte 

konumlanacak migration uygulaması ile 

birlikte OWB 11G Release 2 kodları ODI 

12c’ye çevrilebiliyor olacak. Roadmap

sunumunda migration tavsiyesi şu 

şekilde oldu. Yeni projelerinizi ODI12 ile 

yapın, geçmiş işler OWB 11G’de kalsın. 

Migration uygulaması sonrasında tüm 

entegrasyon işlerinizi OWB’den ODI’a

devrediyor ve tek ortam olarak ODI 12c 

kullanıyor olacaksınız. 

Operasyon tarafında ise Oracle

Enterprise Manager Cloud Control 12c’ye 

direk entegrasyon sağlanmış durumda. 

Tek, merkezi bir IT operasyonu ile ODI 

12c’nin çalıştırdığı işler bundan sonra 

Oracle Enterprise Manager 12c 

tarafından izlenebiliyor olacak.

• Genişletilmiş büyük veri desteği 

(Extended Big Data Support) ile birlikte 

yapısal olmayan (unstructured), yarı 

yapısal (semi-structured) ve yapısal 

(structured) büyük verinin entegrasyonu 

endüstri standartlarında sağlanmış 

oluyor.



Oracle Open World 2013’te

neler yaptım?

Oracle Golden Gate 12c’de yeni gelen 

başlıca özelliklerine göz atacak olursak;

• Oracle Database 12c için optimizasyon. 

Multitenant mimari ve gerçek zamanlı 

bulut için destek eklendi. durumlarında 

yüksek erişilebilirlik.

• Daha fazla performans ve 

ölçeklenebilirlik için daha hafif akış 

API’si eklendi.

• Daha basit konfigürasyon ve yönetim 

araçları ile Oracle dışı veri tabanları 

(MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase ve 

IBM DB2) için koordineli teslim 

(coordinated delivery).

Bu yıl şahsım açısından çok özel bir 

deneyim yaşadım. 4. kez katıldığım Oracle

Open World’de bu yıl seçilen 2 oturumum 

ile birlikte şu ana kadar her yıl sunum 

yapmış oldum.

Oturumlardan birincisi CON4067 etiketi ile 

23 Eylül Pazartesi günü 16:45’te Moscone

West 2024 no’lu odadaki “Oracle Data 

Quality Solutions, Oracle GoldenGate, and

Oracle Data Integrator on Oracle Exadata” 

başlıklı sunumdu ve Oracle ACE Program 

tarafından seçildi. Sunuma, 86 kişi kayıt 

yaptırmasına rağmen 66 kişi katılım 

sağladı. Oracle Open World şartlarında 

Pazartesi akşam saati olmasına rağmen 

oldukça yüksek bir katılım oranı olduğunu 

düşünüyorum. Oracle ürünleri ile pizza 

yapılışını anlattığımız sunum oldukça 

olumlu geri dönüş aldı. Bu sunumu biraz 

modifiye ederek 14 Kasım’da 

gerçekleştirilecek Oracle Day 2013’teki 

TROUG (Turkish Oracle User Group) 

oturumunda 16:20’de gerçekleştirmeyi 

planlamaktayım.

• DDL replikasyonu için geliştirilmiş 

performans.

• Daha kolay kullanım. Otomatize edilmiş 

işler ile daha hızlı konfigürasyon ve 

kullanım kolaylığı.

• Daha gelişmiş güvenlik. Oracle

Credential Store ve Oracle Wallet

entegrasyonları ile şifrelenmiş kullanıcı 

adı ve şifreleri de alınabilmekte.

• Geliştirilmiş yüksek müsaitlik (enhanced

high-availability). Oracle Data Guard ve 

Fast-Start-For-Failover (FSFO) 

entegrasyonu ile birlikte arıza 

durumlarında yüksek erişilebilirlik.

İkinci sunum ise CON4070 etiketi ile 26 

Eylül Perşembe günü 14:00’te Moscone

West 2012 no’lu odadaki “How to Handle

DEV&TEST&PROD for Oracle Data 

Integrator” başlıklı sunumdu ve ODTUG 

(Oracle Development Tools User Group) 

tarafından seçildi. Sunuma 69 kişi kayıt 

yaptırdı ve konferansın son günü olmasına 

rağmen 57 kişi katılım sağladı. Basit bir 

ODI projesi alarak kurumsal seviyeye 

çıkardık ve 1-5 arası çalışandan yüzlerce 

kişinin katılımındaki repository

davranışlarını inceledik.

http://gurcanorhan.wordpress.com/

http://gurcanorhan.wordpress.com/


Talip Hakan 

Öztürk

Kitap İncelemesi: Oracle 

Data Guard 11gR2 

Administration 

Beginner’s Guide
Değerli arkadaşlarım Emre 

Baransel ve Nassyam Basha

‘nın ortak yazmış oldukları 

“Oracle Data Guard 11gR2 

Administration Beginner’s

Guide” isimli yeni kitapları 

Packt Publishing tarafından 

yayınlandı.

Oracle Data Guard

teknolojisi kavramlarını 

öğrenmek için harika bir 

kaynak olduğunu 

düşünüyorum. Oracle Data 

Guard Standby

veritabanlarını oluşturmak, 

yapılandırmak, izlemek, 

sorun gidermek ve standby

veritabanlarına yama 

uygulama konusunda bu 

kitaptan çok rahat yardım 

alabilirsiniz.

Oracle Data Guard ‘a 

başlamak için gerekli olan 

pratik bilgileri size sade bir 

şekilde sunan bu kitap, yeni 

başlayan arkadaşlarımız 

için iyi bir kaynak 

niteliğinde.

Arkadaşlarım Emre Baransel

ve Nassyam Basha bize

zaman ayırıp bu güzel eseri 

bize sundukları için 

kendilerine çok teşekkür 

ederim.

Kitaptan en iyi şekilde 

faydalanmanız dileğiyle…

Kitap İçeriği:

Preface Chapter

1: Getting Started Chapter

2: Configuring the Oracle

Data Guard Physical

Standby Database Chapter

3: Configuring Oracle Data 

Guard Logical Standby

Database Chapter

4: Oracle Data Guard

Broker Chapter

5: Data Guard Protection

Modes Chapter

6: Data Guard Role 

Transitions Chapter

7: Active Data Guard, 

Snapshot Standby, and

Advanced Techniques

Chapter

8: Integrating Data Guard

with the Complete Oracle

Environment Chapter

9: Data Guard

Configuration Patching

Chapter

10: Common Data Guard

Issues Chapter

11: Data Guard Best 

Practices Pop Quiz Answers

Bu kitabı aşağıdaki link 

üzerinden Packt

Publishing‘den temin 

edebilirsiniz.

http://www.packtpub.com/oracle-data-guard-11gr2-administration-beginners-guide/book

Yunus Emre

Baransel

http://www.packtpub.com/oracle-data-guard-11gr2-administration-beginners-guide/book


Kısa PL/SQL İpucu

Web Sayfaları Okumak İçin 

Utl_http.request_pieces Gökhan

Atıl

Ön Bilgi, UTL_HTTP paketi, 

HTTP protokolü kullanılarak 

kolayca Web’den veri 

almak için 

kullanabileceğiniz 

fonksiyonlar sağlar :)

Geçenlerde bir arkadaşım, 

"UTL_HTTP.Request" 

metodu ile yazdığı 

uygulamanın, Çağırdığı web 

sayfasının HTML içeriğinin 

tamamını getirmediği, 

ancak içeriğin küçük bir 

bölümünü alabildiği şikayeti 

ile geldi. Daha önceden 

yaptığı uygulamalarda 

benzer kodlamayla, bir 

sorun yaşamadan web 

sayfalarının içeriğine 

ulaşabildiğini söyledi.

Uygulamadan sonuç olarak 

dönen web içeriğini 

incelediğimizde, sadece ilk 

2.000 karakterin geldiğini 

gördük. 

Hatırlatma, 

UTL_HTT.Request metodu 

istenen sayfa içeriğini tek 

bir String olarak döndürür. 

Bu durumda yapmamız 

gereken "UTL_HTTP.

UTL_HTTP.REQUEST_PIECES 

( url IN VARCHAR2,

max_pieces NATURAL DEFAULT 32767, 

proxy IN VARCHAR2 DEFAULT NULL) 

RETURN HTML_PIECES;

TYPE html_pieces

IS TABLE OF VARCHAR2(2000)

INDEX BY BINARY_INTEGER;

CREATE FUNCTION readfromweb (url VARCHAR2)

RETURN CLOB

IS

pcs UTL_HTTP.html_pieces;

retv CLOB;

BEGIN

pcs := UTL_HTTP.request_pieces (url, 50);

FOR i IN 1 .. pcs.COUNT

LOOP

retv := retv || pcs (i);

END LOOP;

RETURN retv;

END;

SELECT readfromweb ('http://..../awebpage.aspx')

FROM DUAL;

Request_Pieces" metodunu 

kullanmak olmalıdır.  

UTL_HTTP.Request_Pieces

metodu, tüm içeriği 2.000 

karakterlik dilimler halinde 

bir dizi olarak 

UTL_HTTP.HTML_Pieces

tipinde bir tablo olarak 

döndürür.

Hemen 

UTL_HTTP.Request_Pieces

kullanarak web sayfasının 

tüm içeriği alacak bir 

fonksiyon yazdık, sorun 

çözüldü. 

İşte bir örnek kod :

Ve bu şekilde de test edebilsiniz:



Exadata Üzerinden 

Veri Sıkıştırma

Recai 

Yahyaoğlu

TROUG 

Üyesi

Advanced Compression ve 

Hybrid Columnar

Compression

Veri sıkıştırma, günümüz 

teknolojisinin olmazsa 

olmazıdır. Her geçen gün 

artan veri boyutları 

şirketlere büyük maliyetler 

oluşturmaktadır. Verinin 

boyutlarını kontrol altına 

almak ve performanstan 

ödün vermeden sıkıştırma 

algoritmalarını kullanmak 

oldukça önem arz 

etmektedir. Oracle 11g ile 

birlikte  Advanced 

Compression ile tanıştık. 

Eski sıkıştırma

yöntemlerimize ek olarak 

bize veritabanımıza teker 

teker gelen insert 

cümleciklerini sıkıştırabilir 

hale getirmemizi sağladı. 

RMAN ve Data Pump

yedeklerini Advanced 

Compression opsiyonuyla 

sıkıştırabilmekteyiz. Daha

da ilerisi Data Guard

yapılandırmasında bulunan 

Redo Log transport 

dosyalarının da Advanced 

Compression opsiyonu ile 

sıkıştırılabilmesi 

sağlanabilmektedir. 

Advanced Compression

kullanmak için bu lisansa 

sahip olmak gerekmektedir. 

Ancak sıkıştırma 

teknolojisindeki bütün 

ilerleme bununla sınırlı 

kalmadı. Exadata ile 

birlikte Hybrid Columnar

Compression özelliğiyle 

tanıştık. Bu özellik 

sayesinde, veriyi artık 

sütun bazlı 

sıkıştırabiliyoruz.

Hybrid Columnar

Compression’i özel kılan 

nedir?

Oracle’da veri sıkıştırma 

block içinde yapılır. Block

içindeki satırlar incelenir 

ve benzer ‘pattern’lara

sahip değerler, pointer’larla

ifade edilir. Çok basit bir 

örnek üzerinden gidelim ve 

AD/SOYAD sütunlarından 

oluşan bir tablomuzun 

olduğunu düşünelim. 

AHMET YAHYAOĞLU, 

MEHMET YAHYAOĞLU 

yazmak yerine A[*] ve

ME[*]şeklinde ifade etsek

ve “*” işaretçisinin “HMET 

YAHYAOĞLU” olduğunu farz 

etsek, sanırım bu 

sıkıştırmanın nasıl yer 

kazancı sağladığını anlamış 

oluruz. 

İşaretlerle ifadenin block

içinde defalarca kere tekrar 

edileceğini düşünürsek, yer

kazancı daha da artacaktır.

Sütun bazlı tekrarın olması, 

satır bazlı tekrara göre çok 

daha yüksek bir olasılığa

sahiptir. Bu yüzden satır 

bazında benzer pattern’ları

kullanmak yerine, sütun 

bazında bir sıkıştırma 

yapılması, sıkıştırma 

oranını daha yüksek 

oranlara çıkartır. HCC’yi

özel kılan da, sıkıştırma 

tekniğinden dolayı 

kazandığımız yüksek 

kazanım oranıdır. HCC 

içinse ek bir lisans 

gerekmez ancak 

kullanılacak sistemin 

HCC’yi desteklemesi istenir. 

Sütun bazlı sıkıştırmayı 

kullanabilmek için Exadata, 

ZFS Storage Appliance 

(ZFSSA) donanıma sahip 

olmalısınız. Standart bir 

disk sistemleri üzerinde

maalesef bu özelliği 

kullanamıyoruz. 



Primary Exadata olurken; 

standby ortamınız non-

exadata bir makine olabilir. 

Exadata ortamında HCC 

tablolarınız varsa, bu 

tablolar exadata olmayan 

standby ortama yansır. 

Fakat sütun bazlı 

sıkıştırılmış tabloları 

okumak için standby

ortamda veriyi önce 

“uncompress” etmeniz 

gerekecektir. 

OLTP ortamda, yoğun 

insert/update/delete alan 

bir tabloda bu yapıyı 

kullanmak doğru 

olmayacaktır. Fakat 

tablonun yapısını göz 

önünde bulundurarak 

partition bazında HCC 

kullanmak faydalı olabilir. 

Örneğin son iki ay’a kadar 

olan verilerinizi HCC ile 

sıkıştırıp son iki ay’a ait 

verilerinizi 

sıkıştırmayabilirsiniz. Var 

olan tablonuzu HCC ile 

sıkıştırdığınızda mevcut’da

bulunan global indexinizi

rebuild etmeniz gerektiğini 

hatırlatmak isterim.

Mevcut durumdaki tablo 

OLAP veritabanlarında ise, 

bu durum zaten sorun 

olmaz ve başarılı bir seçim 

yapmış olursunuz.

Sıkıştırma Yöntemleri

Toplam 6 çesit sıkıstırma

yöntemimiz bulunuyor:

1. Basic: Çok uzun 

zamandır kullandığımız 

standart sıkıstırma

yöntemi.

2. OLTP: Oracle 11 ile 

birlikte çıkan ve OLTP 

ortamlarında kullanılabilen

sıkıstırma yöntemi.

3. QUERY LOW (Exadata): 

Sıkıstırmanın getirdiği yüke 

dikkat edilmesi gerekli

ortamlarda kullanılan 

sıkıstırma yöntemi.

4. QUERY HIGH (Exadata): 

Disk kazanımının önemli 

olduğu durumlarda tercih

ettiğimiz sıkıstırma

yöntemi.

5. ARCHIVE LOW 

(Exadata): Arsiv verisinin 

nispeten az is yükü 

yaratarak,

sıkıstırılması istendiği 

durumlarda kullandığımız 

sıkıstırma yöntemi.

6. ARCHIVE HIGH 

(Exadata): Arsiv verisinin 

olabildiğince yüksek oranda

sıkıstırılması amacıyla 

kullanılan sıkıstırma

yöntemi. (Disk kazanımı

maksimum olmakla birlikte, 

sıkıstırma isinin en yoğun 

yük yarattığı yöntemdir.)

Exadata Hakkında 

Kısa Bilgi

Oracle Exadata Database 

Machine, hem veri ambarı 

hem de online işlem işleme 

(OLTP) uygulamaları için 

olağanüstü bir performans 

sağlayan tek veritabanı

makinesidir ve bu özellikler 

grid ve özel bulut bilgi-

işlem ağlarına konsolide 

etmek için ideal bir 

platform olmasını sağlar. 

Veri ambarları için: 

Exadata Smart Scan yoğun 

sorgu işleme işlemini ve 

veri araştırma 

değerlendirmesini 

ölçeklendirilebilir akıllı 

depolama sunucularına 

aktararak sorgu 

performansını geliştirir.

OLTP uygulamaları için:

Exadata Smart Flash Cache

'sık kullanılan' verileri hızlı 

katı hal depolamasında 

saydam bir şekilde 

önbelleğe alarak sorgu 

yanıt sürelerini ve işlem 

hacmini geliştirir.

Konsolide iş yükleri için:

Exadata'nın dev paralel 

kılavuzu, veri ambarı ve 

OLTP uygulamalarının 

konsolidasyonu için idealdir 

ve Exadata hizmet kalitesi 

kaynak yönetim özellikleri 

tüm kullanıcılar için hızlı 

yanıt sürelerini güvence 

altına alır
http://recaiyahyaoglu.blogspot.com/

http://recaiyahyaoglu.blogspot.com/


Oracle’da Düzenli İfadeler 

(Regular Expressions)
Gökhan

Atıl
egular Expressions yani 

düzenli ifadeler bir yazı 

içerisinde arama yaparken 

kullanabileceğimiz 

desenlere verilen addır. 

Düzenli İfadeler uzun 

yıllardır özellikle Unix 

sistemlerde kullanılmakta 

olup artık bir POSIX 

(Portable Operating System

Interface [for Unix]) 

standardı haline gelmiştir. 

Bir çok programlama dili ve 

platformu (Perl, PHP, .NET, 

Java gibi) düzenli ifadeleri 

ve desen eşleştirme 

teknolojisini 

desteklemektedir.

Oracle, IEEE’nin düzen 

ifadeler standartlarına ve 

Unicode Konsorsiyumunun 

Unicode Regular Expression

kılavuzuna uygun olarak 

düzenli ifadeleri 

desteklemektedir.

Düzenli İfadeler desteği, 

LIKE ile yapılan aramaların 

desenler ile yapılması gibi 

düşünülebilir. Bir iki örnek 

ile konuyu anlaşılır hale 

getirmeye 

çalışalım. Burada anlatılan 

sorguları rahatlıkla 

deneyebilmeniz için 

sorguları 

SQL> SELECT first_name, last_name FROM employees

WHERE first_name LIKE ‘A%’;

Göreceğiniz üzere istediğimiz sonucu elde edebildik:

Oracle’ın HR schemasında çalıştıracağım.

Diyelim ki ismi A ile başlayan çalışanları sorgulamak 

istiyorum:

SQL> SELECT first_name, last_name FROM employees

WHERE REGEXP_LIKE( first_name, ‘A[ld].*[ar]$’ );

Bu tip bir sorguyu LIKE ile yapmak gayet kolay, ama eğer biz 

çok daha detaylı bir arama yapmak istersek, bunu LIKE ile 

yapmak için çok karışık ve efektif olmayan sorgular 

yazmamız gerekir. Örneğin ilk harfi A, ikinci harfi “l” veya 

“d” olan, son harfleri “r” veya “a” olan çalışanları 

listelemek gibi nispeten karışık bir sorgu yazmak istersek, 

düzenli ifadeler işimizi kolaylaştıracaktır:

Bu sorgunun sonucuna bakmadan önce sorguda nasıl bir 

koşul kulandığımıza bakalım. REGEXP_LIKE operatörü LIKE

operatörüne benzemesine karşın eşleştirmeyi düzenli 

ifadeler desenlerini kullanarak yapıyor. İlk argüman olarak 

arama yapılacak kolonu, ikinci argüman olarak bir düzenli 

ifadeyi veriyoruz.



Düzenli ifadelerin desen 

eşleştirmesi yaptığını 

söylemiştim. A[ld].*[ar]$ k

ısmı bizim desenimiz. Bu 

desen ilk harfi A olan, 

ardından l veya d gelen ve 

en son harfi a veya r olan 

karakter dizilerini ifade 

ediyor. Desenler, kelimer

içinde aranmaz. Kolonun 

içerdiği tüm değer 

içerisinde bu eşleştirme 

yapılacaktır.

Sorguyu çalıştırınca şu 

sonucu alıyoruz:

desenden kaç tane 

olduğunu gösterir

REGEXP_REPLACE: 

Aranılan deseni istenildiği 

gibi değiştirerek sonucu

verir (replace’in düzenli

ifadeler destekli hali)

REGEXP_SUBSTR: Aranılan 

desenle eşleşen karakterleri 

verir

REGEXP_INSTR: Aranılan 

desenin verinin kaçıncı 

karakterinde başladığını 

verir (ilk karakter 1)

Bu fonksiyonlarla ilgili daha 

ayrıntılı bilgi için şu sayfaya 

göz atabilirsiniz:

http://psoug.org/reference

/regexp.html

Ayrıca düzenli ifade 

eşleştirmelerinde daha 

kolay desen oluşturmak için 

şu online aracı 

kullanabilirsiniz:

http://www.gskinner.com/

RegExr/

Düzenli ifadelerin gücünü 

daha iyi anlayabilmeniz 

için, bir email adresinin 

düzenli ifadelerle nasıl 

kontrol edilebileceğine 

bakalım:

Bu deseni ben oluşturdum 

bu yüzden kesinlikle 

doğrudur diye kabul 

etmeyin, ama sizin 

çalışmalarınız için iyi bir 

başlangıç olabilir.

http://www.gokhanatil.com/

Eğer çalışanlardan birinin 

adı “Adam Amir” olsaydı 

listede o da çıkacaktı. 

Düzenli ifadelerde sıklıkla 

kullanılan bazı karakterler 

şunlar:

^ Satırın başını işaret eder 

(aslında örnek sorguda 

kullanabilirdik ^A…. )

$ Satırın sonunu işaret eder

. Her hangi bir karakter

* Bu işaretten daha önce 

gelen ifadeyi sıfır 

veya daha çok 

kez eşleştir

? Bu işaretten 

daha önce gelen 

ifadeyi sıfır veya bir kez 

eşleştir

+ Bu işaretten daha önce 

gelen ifadeyi en az bir kez 

eşleştir

{x} Bu işaretten daha önce 

gelen ifadeyi “x” kez

eşleştir

{x,} Bu işaretten daha önce

gelen ifadeyi en az “x” kez 

eşleştir

{x, y} Bu işaretten daha 

önce gelen ifadeyi en az 

“x”, en çok “y” kez eşleştir

[abc] Köşeli parantezler 

içersinde verilen karakterler 

bir liste olarak kullanılır.

Burada yazdıklarımı örnek 

sorgudaki deseni 

anlamlandırmakta 

kullanalım:

A -> Bu özel bir karakter 

değil, desenimizin ilk harfi A

[ld] -> l ve d’den oluşan bir 

liste, A’dan sonra gelen harf 

bu liste içerisinde olması 

gerektiğinden, ikinci harf l 

veya d olacak

.* -> Arada istenilen harf 

olabilir

[ar] -> Rastgele harflerden 

sonra bu listedeki harflerden 

biri gelecek (a veya r)

$ -> Satır sonu (bu sayede en 

son harflerin a veya r

olduğunu söylemiş olduk

Oracle, düzenli ifadeler için 

REGEXP_LIKE dışında şu 

fonksiyonlara sahiptir:

REGEXP_COUNT: Aranılan

SQL> SELECT ‘gokhan@email.com’ gecerli FROM dual

WHERE regexp_like(‘gokhan@email.com’,

q’#^[a-zA-Z][a-zA-Z-\.]+@[a-zA-Z-\.]+\.[a-zA-Z]{2,4}$#’);

http://psoug.org/reference/regexp.html
http://www.gskinner.com/RegExr/
http://www.gokhanatil.com/


Oracle Mobil Depo 

Yönetim Çözümleri

Ömer 

Faruk 

Altuntaş

TROUG 

Üyesi

Bir çok firma depo 

alanlarının kompleks yapıda 

olması ve stok kontrolünü 

zorlaştıran hareketlerin 

çokluğu nedeni ile depo 

işleyişi için yeniden 

düzenleme yapılması 

gerektiğini düşünür. Bu 

duruma  bir de sayım 

sorunları eklenince çözüm 

arayışı kaçınılmaz hale 

gelebilir. Depo alanının 

dinamik ve efektif 

kullanımı gerekliliği, stok 

devir hızının arttırılmak 

istenmeside yine bir depo 

yönetim sistemini kurmak 

yada mevcut sisteminizi 

daha güçlü hale getirmek 

için önemli sebeplerdendir.

Oracle E-Business Suite 

(OeBS) farklı ihtiyaçlara 

göre farklı depo çözümleri 

ile depo faaliyetlerinizi 

yönetmenize yardımcı 

olur.Depo kompleksitesi ve 

işlem sayısı arttıkça

buna uygun OeBS çözümü 

ile depo işlemlerinizi 

otomatize ve mobilite hale 

getirebilir , daha az stok 

alanı ile daha hızlı , 

güvenilir sonuçlara 

ulaşabilirsiniz.

Bu yazımzda Oracle mobil 

depo yönetim çözümleri 

içerisinde MSCA ile WMS 

arasındaki farklardan 

bahsederek deponuz için en 

uygun sistem ile ilgili 

kararda gözönüne

alabileceğiniz konuları 

mümkün mertebe 

açıklamaya çalışacağız.

Öncelikle OeBS klasik 

envanter modülü 

kabiliyetlerini mobil 

ortamda kullanabilmek için 

third party ürünler dışında 

Oracle tarafından native

olarak sunulan elimizde iki 

alternatif bulunmaktadır. 

Bunlar MSCA (Mobile Supply

Chain Applications) ve WMS 

(Warehouse Management 

System) olarak 

adlandırılırlar.

MSCA klasik 

envanter,üretim,sevkiyat

modüllerinin 

envanter,teslimalma,sevkiy

at,üretim ve kalite mobil 

ekranlarının yeraldığı ayrıca 

bunlara ek olarak 

etiketleme olanağıda

sağlayan mobil platformun 

adıdır. MSCA aynı zamanda 

bu mobil altyapısı ile WMS 

in de kullandığı bir 

platformdur. MSCA daki bu 

özelliklere ek olarak WMS 

LPN(License Plate

Number),kural,Görev,Maliy

et grupları,kartonizasyon

gibi çok güçlü ekstra 

özellikler içermektedir.

MSCA & WMS Depo yönetimi için doğru olanı seçin



Şimdi MSCA ile WMS 

modüllerinin işlem 

başlıkları başında 

yapılabilirlikleri arasındaki 

farklara bakalım.

Teslimalma İşlemleri

MSCA modülü ile ASN 

(Advance Shipment Notice) 

yani Elektronik İrsaliye ile , 

PO modülü üzerinden dahili 

talep ve sevkiyatları 

kullanarak , anlaşma 

üzerinden yada kalem bazlı 

teslimalma , kalite ve rma

işlemlerinizi mobil olarak 

gerçekleştirebilirsiniz.

WMS modülü bunlara ek 

olarak teslimalma sırasında 

sistem yönlendirmeli 

yerleştirmeyi (putaway) , 

satınalmadan satışa olarak 

kısaca ifade edilebilecek 

çalışma yöntemini 

(crosdocking) ve birden 

fazla adımla teslimalma

işlemlerini destekler.

kurallar aracılığı ile ekstra 

alanlarda kullanılarak 

kompleks etiketleme 

ihtiyaçlarına cevap 

verebilmektedir.

Depo İşlemleri

MSCA mobil ekranları 

kullanılarak depo içindeki 

işlemler stok yeri 

transferi,muhtelif giriş çıkış 

işlemleri rahatlıkla 

gerçekleştirilebilir. WMS ise 

LPN ile bu işlemleri 

gerçekleştirirken size 

ekstra hız ve esneklik 

kazandırmaktadır. 

LPN yani Licence Plate

Number stokta beraber 

hareket etmesini istediğini

parçaları gruplayan 

mantıksal bir plaka 

numarası olarak adlandırılır. 

Birçok farklı kalem aynı lpn

içerisinde tek bir hareketle 

depo hareketlerine tabi 

tutulabilir. Mesela LPN 

kullanmadan tek ekranda 7 

adımda yapılan bir stok yeri 

transferi hareketi LPN 

kullanıldığında yine tek 

ekranda 3 adımda stok yeri 

transferi gerçekleştirilebilir.

Aynı zamanda depoda gelen 

taleplerin karşılanmasında 

işemirleri, satış siparişleri, 

taşıma emirleri kullanılırken 

WMS de ek olarak istenen iş 

akışı lojiği kullanılarak 

ekipman ve kaynak 

detayında görevler 

oluşturulabilir.

Etiketleme

MSCA 

etiketleme 

özelliği ile iş 

olayına  göre 

etiket yazdırma 

özelliği 

sunarken WMS 
buna ek olarak



Üretim

MSCA ve WMS ile  hem 

kesikli hemde akış 

üretimlerinde mamul ve 

hurda ürün hareket ve 

tamamlama işlemleri 

gerçekleştirileb»ilir. 

Malzeme ve kaynak çıkışları 

yada iadeleri  

gerçekleştirilebilir.İşemri

bilgileri sorgulanabilir. WMS 

modülünde LPN ile işemri

tamamlaması sırasında LPN 

üretilip ürünün bu şekilde 

stoklanması sağlanabilir. Bu 

şekilde stoklama ve 

sevkiyat aşamalarında 

hareket kabiliyeti 

arttırılabilir. 

Sayım

MSCA ile klasik envanter 

sayım işlemlerinde cycle

sayım ve fiziksel sayım 

ekranları kullanılabilirken , 

WMS bunlara LPN özetli 

sayım,Görev bazlı cycle

sayım ve oportunistik cycle

sayım sayım çeşitlerini 

ilave eder.

Sevkiyat

MSCA modülü Oracle

shipping execution

hareketleri ile toplama ve 

sevk onaylama işlemlerini 

mobil ekranlardan 

yapmanıza imkan tanırken 

WMS bu özelliklere kural 

bazlı işlemler,gelişmiş görev 

seçenekleri ve LPN ile sevk 

gibi ekstra özellikler 

getirebilir.

Teknik Bakış 

MSCA küçük ve orta boy 

depo hareketliliğinde 9000 

metrekarelik alan ve 10 

kullanıcının altındaki depo 

işlemlerin yönetilmesinde 

kullanışlı olabilirken bundan 

daha fazla kullanıcı ve 

transaction cost için WMS 

tercih edilebilir.

WMS ve MSCA karşılaştırma

Aşağıda belirtmeye 

çalıştığımız bu özellikleri ile 

Oracle ın mobil depo

yönetim çözümleri iş

ihtiyaçlarınız , kullanıcı 

sayınız ve ileriye doğru 

genişleme ihtiyaçlarınız 

gözönüne alınarak devreye 

alınabilir.Bu makalenin 

yazarı olarak  bu modüller 

kullanılarak sayım hızının 

%20 arttırılarak  ve efektif 

kullanım ile stok alanının 

%10 oranında 

azaltıldığı,depo

güvenilirliğinin çok büyük 

oranlarda yükseltilebildiği 

projelerde bulundum.

Şirketler rekabet etmek için 

depo hareketlerini hızlı ve 

güvenilir şekilde kontrol 

altında tutmanın kaçınılmaz 

olduğu bir dünyada hareket 

ederken Oracle E-Business 

Suite mimarisi ile yüzde yüz 

uyumlu , gerçek zamanlı 

kablosuz mobil hareketleri 

destekleyen, düşük 

uyarlama ve destek 

maliyetleri sununa MSCA ve 

WMS modülleri tüm erp

işlemlerinizde optimizasyon 

sağlayarak sizi bir adım öne 

çıkarabilir.

http://erpofa.blogspot.com

http://erpofa.blogspot.com/


Tricks and Tips for Oracle Applications

Pending 

Transactions

için PL/SQL 

Sorgu 

Örnekleri

Unprocessed Material:

SELECT *

FROM mtl_material_transactions_temp

WHERE organization_id = :p_org_id

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date

AND NVL (transaction_status, 0) <> 2 -- 2 indicates a save-only status;

Uncosted Material/WSM:

SELECT  /*+ INDEX (MMT MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_N10) */     *

FROM mtl_material_transactions MMT

WHERE     organization_id = :p_org_id

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date

AND costed_flag IS NOT NULL;

Pending WIP Costing:

SELECT *

FROM wip_cost_txn_interface

WHERE organization_id = :p_org_id

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date

Pending WSM Interface:

SELECT *

FROM wsm_split_merge_txn_interface

WHERE  organization_id = :p_org_id

AND process_status <> wip_constants.completed

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date



Pending LCM Interface:

/*Support for Landed Cost Management: Pending landed cost adjustment transactions*/

SELECT *

FROM cst_lc_adj_interface

WHERE organization_id = :p_org_id

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date

Pending Receiving:

SELECT *

FROM rcv_transactions_interface

WHERE   to_organization_id = :p_org_id

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date

AND destination_type_code IN ('INVENTORY', 'SHOP FLOOR');

Pending Material:

SELECT *

FROM mtl_transactions_interface

WHERE     organization_id = 102

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr') --period close date

AND process_flag <> 9;

Pending Shop Floor Move:

SELECT *

FROM wip_move_txn_interface

WHERE organization_id = :p_org_id

AND transaction_date < TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr'); --period close date

Incomplete Work Orders: 

If the maintenance is enabled in mtl parameters.eam_enabled_flag = ‘Y’

SELECT *

FROM wip_discrete_jobs WDJ, wip_entities WE

WHERE WDJ.organization_id = :p_org_id

AND WDJ.scheduled_completion_date <=TO_DATE ('31.12.2013', 'dd.mm.rrrr')

AND WDJ.status_type = 3                                     -- Released

AND WDJ.wip_entity_id = WE.wip_entity_id

AND WDJ.organization_id = WE.organization_id

AND WE.entity_type = 6                      -- Maintenance Work Order

;

http://www.oracletricks.com/?p=238

Engin Hafızoğlu
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Veriye Etkin Erişim 

Yöntemleri
Emrah 

Mete

TROUG

Üyesi

Herkese Selam,

Bu yazıda sizlerle veriye 

erişirken uygulayacağımız 

yöntemlerin 

performanslarını, etkilerini, 

farklarını ve veriye erişim 

performansımızı nasıl 

geliştirebileceğimizi 

anlatacağım. Umarım 

farkındalık anlamında 

faydalı bir yazı olur.

Günlük iş yaşantımızda biz 

developerlar veya DBA’ler

bir çok kez veriye erişirken 

performans sorunları ile 

karşı karşıya çalışıyoruz. 

Çoğu kez unit testlerimizi 

fazla uzun sürmesin diye 

daha küçük veri setleri 

üzerinde yapıp 

fonksyonelliği ölçüyoruz 

ancak stres testi yapıp 

saniyelik throughput’u

pekte önemsemiyoruz 

bunun sonucunda işi 

devreye aldığımızda acı 

gerçekle karşı karşıya 

kalabiliyoruz. Özellikle 

büyük veritabanları üstünde 

geliştirme yapan 

developerlar bu durumu 

daha sık yaşıyorlar ve sorun 

canlı sistem üzerinde 

meydana geldiğinde zaman 

organizasyonel baskılarla 

sıkışmaya başlıyorlar. Veriye 

ne kadar etkin erişirsek

yada etkin eriştiğimizi 

düşünsek bile DB üstünde 

çalışan uygulamalarımızda 

stres testi mutlaka yapıp 

sonucu ölçümlemeden canlı 

ortama çıkmamalıyız. Bu 

noktadan hareketle stres 

testi yapma seviyesine 

gelmeden DB üstünde 

çalışacak kodlarımızın 

veriye erişim yöntemini 

nasıl etkin kılarızı

konuşmak farkındalık 

anlamında gerek 

developer’lara gerekse 

DBA’lere katkı sağlayacağını 

düşünüyorum.

(NOT:Bu noktadan sonra 

anlatacağım teknik içerik 

Oracle Veritabanında

deneyimlediğim ve Oracle

kaynaklarından araştırdığım 

mevzular, DB2 veya MSSQL 

gibi ürünlerin veri erişim 

yöntem davranışlarını 

incelemediğimden bu yazıyı 

“her veritabanı yönetim 

sistemi için doğrudur” 

önermesini kabul ederek 

değerlendirmek yanlış 

olacaktır.)

Peki Veriye Etkin Bir 

Şekilde Nasıl Erişiriz ?

Aslında etkin veri erişim 

tekniğinin nasıl bulunması

gerektiğini 

anlatmadan 

önce aşağıdaki 

3 başlık 

üzerinde 

biraz durup 

değerlendirmek lazım.

1) Kaynak Tüketimi 

(Resource 

Consumption): Basit bir 

şekilde bakıcak olursak 

aslında belirli bir veri 

setine ulaşırken veriye 

erişim yönetemimizin

etkinliğini ne kadar 

donanım kaynağı 

tükettiğine bakarak karar 

vermek uygun 

yöntemlerden biri. 

Döndürdüğü satır başına en 

az donanım kaynağı 

tüketen yöntem aslında en 

etkin yöntemdir demek 

çokta yanlış bir önerme 

olmayacaktır.

2)Etkin Yöntem Hızlı Olan 

Yöntemmidir? Bu madde 

aslında çoğu kez 

developerları yanıltan ve 

üzerinde tartışılması 

gereken bir madde. Hızın 

aynı zamanda etkinlik 

olarak kabul edildiği bir IT 

dünyasında yaşıyorsakta, 

donanım kaynaklarımız 

sınırsız değil.



Bu bağlamda veriye 

erişirken kullandığımız en 

etkin yöntem her zaman en 

hızlı olan yöntemlerden biri 

olmayabilir. Oracle’ın

Parallel processing

yeteneklerini kullanıp sorgu 

sonuçlarımızda iyi response

time’lar elde edebiliriz 

ancak, burada önemli olan 

nokta bu hızı ne kadar 

kaynak harcayarak 

yaptığımızıdır. Etkin veri 

erişim yöntemi, tüm sistem 

düşünüldüğünde SQL 

statementımızın daha az 

kaynak kullanarak (çünkü 

kaynaklar sınırlı), daha 

fazla ölçeklenebilir ve hızlı 

sonuçlar üretebilmesidir. 

Burada parallel

processing’in DBA’in izin 

verdiği ölçüde sistemin tüm 

available kaynaklarını 

tüketme eğiliminde olduğu 

unutulmamalıdır.

3)Resoruce

Utilization: Dönen satır 

sayısı ile doğrudan ilgilidir. 

Basit bir mantıkla dönen 

satır sayısı az ise resource

utilization az, dönen satır 

sayısı çok ise resource

utilization çoktur. Ama 

burada ana metrik dönen 1 

satır sonucunda ne kadar 

kaynak kullanıldığının 

kontrol edilmesidir.

Bu 3 maddeyi tartışmaya 

başladığımızda söylediğim 

gibi, kaynak tüketimi bize 

etkin veri erişimi yöntemi 

bulmamızda yardımcı olan

en önemli metrik olduğunu 

söylemiştik. Şimdi bu kouya

biraz derinlemesine inelim.

İdeal hayatta, database

engine tarafından yapılan 

kaynak tüketimi 4 başlık 

altında ölçümlenebilir. 

Bunlar CPU, Disk, Memory, 

Network ancak bu 4 

parametre değerini 

toplayıp ölçümleyip 

değerlendirmek her bir SQL 

statementımız için oldukça 

zaman alıcı olabilir. Burada 

CPU’da bir satırın işlem 

görme süresi kullanılan 

CPU’ya bağımlı olarak 

değişkenlik gösterdiğinden 

bu parametre üstünden 

yorum yapıp efficent access

path’e gitmek oldukça zor 

olabilir (çünkü sistemden 

sisteme değişkenlik var CPU 

anlamında). Kullanılan 

memory miktarı döndürülen 

satır sayısına oranla 

değişebilir bazı durumlarda 

bilgiler doğrudan 

memory’den

okunacağından dolayı 

network ve disk kaynakları 

her zaman 

kullanılmayadabilir. Uzun 

süren bir SQL’in hiç disk ve 

network kaynağı 

kullanmadan mütevazı bir 

memory kullanarak çalışıp 

sonuç döndürmesi aslında 

sıradan bir olaydır. Ancak 

Database engine’in işini 

etkin bir biçimde 

bitirebilmesi için bir çok 

şey söyleyebilen, toplaması 

ve değerlendirmesi kolay

bir parametre var oda 

sorgunun yaptığı Logical

Read sayısıdır.

Şimdi Logical

Read sayısının nasıl 

bulunduğuna ve nasıl 

değerlendiriliceğine

gelelim.

Logical Read: SQL çalıştığı 

esnada, buffer cache(Main 

memory) üzerinde bir 

block’a erişme durumuna 

logical read denir. SQL 

çalıştığı esnada buffer

cache’den okunan blok 

sayısıda o sorgu için yapılan 

logical read sayısını 

gösterir. Bu parametreyi 

elde etmek ve 

değerlendirmek yukarıda 

bahs ettiğimiz yöntemlere 

göre çok daha kollaydır. 

Logical Read sayısı bize, 

çalıştırdığımız sorgumuzun 

kullandığı veri erişim 

yönteminin etkiliğini

söyleyebilir çünkü;

- Lojik okuma sayısı CPU 

utilizationımız hakkında 

bize bilgi verir. Çünkü Lojik 

okuma CPU’yu meşgul eden 

bir işlemdir. Lojik okuma 

sayısının çok olmasından 

CPU utilizationımızında

fazla olduğu genellemesine 

varabiliriz.

- Lojik okuma, fiziksel disk 

okumalarına sebebiyet 

vereceğinden dolayı I/O 

sayımız hakkındada bize 

bilgi vermektedir. Lojik 



okuma sayımızın fazla 

olması, fiziksel okuma 

sayımızında artacağına 

işaret eder, buda fazladan 

I/O yapmak anlamına gelir. 

I/O’nun performansımızı 

negatif anlamda en çok 

etkileyen faktör olduğunu 

düşünürsek bu bağlamda 

veri erişim yönteminin 

etkinliği hakkında çok kritik 

bir bilgiyide bize 

sunmaktadır.

TroubleShooting Oracle

Performance kitabının 

yazarı Christian

Antognini’nin logical read

hakkında, sorgularımız 

değerlendirirken yardımcı 

olacağını düşündüğüm şöyle 

bir yorumu var;

• Eğer sorgumuz dönen 

satır sayısı başına 5 lojik 

okuma yapıyorsa veri erişim 

yöntemimiz 

performanslıdır.

• Eğer sorgumuz dönen 

satır sayısı başına 10 ile 15 

arasında lojik okuma 

yapıyorsa veri erişim 

yöntemimiz kabul edilebilir 

seviyededir.

• Eğer sorgumuz dönen 

satır sayısı başına 15 ile 20 

arasında veya daha fazla 

lojik okuma yapıyorsa veri 

erişim yöntemimiz 

performansızdır ve 

iyileştirmeye ihtiyacı 

vardır.

Şimdi sorgumuzun yaptığı 

Logical Read sayısını nasıl 

görüntüleyeceğimize 

bakalım; (Aşağıdaki 

kodlardynamic

performance view ları

görebilen bir user ile 

yapılmalıdır ben SYSDBA 

yetkisi olan bir user ile 

çalıştım.)

Evet sonunda execution

planımızı elde ettik ve 

logical read sayımızı 

gördük. Yukarıda Christian

Antogninin yapmış olduğu 

önermeyi dikkate 

aldığımızda, 7/10 <=5 

olduğunu görüyoruz. Yani 

veri erişim tekniğimiz 5 ten 

bile küçük olduğu için

ALTER SESSION SET STATISTICS_LEVEL = ALL;

SELECT * FROM HR.JOB_HISTORY;

SELECT sql_id

FROM v$SQL

WHERE sql_text = ‘select * from HR.JOB_HISTORY’;

SELECT *

FROM TABLE (

DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR (‘c8k95cqxkgh3b’, 0, 

‘RUNSTATS_LAST’));

Yukarıda yapılan işlemi 

kısaca anlatmak gerekirse; 

ilk etapta session’ın

istatistik seviyesini all’a

çektim. Bundan sonra 

sorgumu yazdım ve 

çalıştırdım. Daha sonra 

sorgumun execution planını 

elde etmek için v$sql

tablosundan sql_id sini 

aldım ve bir altta 

execution_plan’ı

görüntülemek için yazdığım 

sql’de yerine koyup 

execution planı elde ettim.

etkin bir yöntem olduğu 

kararı verebiliriz.

Şimdi aynı sorgu üstünde 

farklı access path’ler ile 

lojik okuma sayılarının nasıl 

değiştiğini bir örnek ile 

inceleyelim.

Employees tablosuna önce 

full table scan yaparak,, 

sonrada employee_id

üstündeki index’i

kullanarak erişelim

http://www.amazon.com/Troubleshooting-Oracle-Performance-Christian-Antognini/dp/1590599179


Evet sorgu tipimizin eşitlik 

içermesi ve sorguladığımız 

kolon üstünde index olması 

erişim performansımızı 

yaklaşık 3 kat gibi bir 

oranda daha az lojik okuma 

yapmamızı sağladı. Bu 

örnekte asıl odaklanmamız 

gereken nokta farklı access

pathlerde lojik okuma 

sayılarında büyük 

değişimlerin olabileceği 

olmalı. Yazının ilerleyen 

bölümlerinde index’li

erişim ve full table erişimin

ne tarz durumlarda 

yapıldığına daha detaylı 

değineceğim.

Yukarıda bir etkin yöntemle 

veriye eriştik birde etkin 

olmayan bir yöntem 

kullanarak veriye eriştik, 

peki etkin olmayan veri 

erişim yöntemlerinin 

seçilmesindeki nedenler ve 

bunların çözümleri 

nelerdir?

Nedenler

- Okuma yaptığımız tabloda 

etkin erişebileceğimiz bir 

yapı yoktur. (Örneğin İndex

gibi. Mesela yukarıdaki 

örnekte employee_id

üstünde index olmasa idi

full table scan yapmaya 

mecbur kalacaktık)

- Uygun bir veri erişim 

yapısı mevcuttur ancak 

yazdığımız SQL bu uygun 

yapıyı kullanmaya müsait 

değildir.(Yukarıda 

verdiğimiz örnekte 

yazdığımız SQL’e full hinti

vermiştik, bu şartlar altında 

employee_id üstünde index

olmasına rağmen index

kullanılmadı. Bunun nedeni 

tamamen yazdığımız 

SQL’den kaynaklı)

- Eriştiğimiz tablo veya 

üzerinde dolaştığımız index

partitionlı değildir.

- Erişim yöntemini 

belirleyen optimizerın obje 

üzerindeki istatistiklerin 

eksikliğinden kaynaklı 

yanlış veri erişim yöntemini 

seçmesi.

Çözümler

- Lojik okuma sayısını 

düşürmeye çalışmak.

- Tabloda uygun erişim 

yapısı yoksa, bu erişim 

yapısını yaratmak (index

gibi) veya tablonun fiziksel

SELECT /*+ full(emp) */

*

FROM HR.EMPLOYEES emp

WHERE employee_id = 102;

SELECT /*+ index(emp) */

*

FROM HR.EMPLOYEES emp

WHERE employee_id = 102;



tasarımını değiştirmek 

(partitionlamak gibi)

- Obje (Tablo) 

istatistiklerini her zaman 

güncel tutup, optimizer’ın

doğru veri erişim yöntemini 

seçmesini sağlamak.

- Sorgularımızı iyileştirmek 

için Selectivity

parametresine göre, zayıf 

ve güçlü olarak gruplayıp 

uygun veri erişim yöntemini 

seçmek.

Selectivity

Selectivity çalıştırdığımız 

sorgumuz sonucunda dönen 

satır sayısının, toplam satır 

sayısına oranı olarak 

düşünebiliriz.

Formülüze Edicek

olursak: (number of return

rows) / (total rows)

Selectivity bir sorgunun 

nekadarlık bir kayıt 

döndüreceği hakkında bilgi 

söyleyen ve optimizer’ın bu 

bilgiye bakara hangi erişim

yöntemini seçmesi 

gerektiğine karar verdiği bir 

parametredir. Selectivity’yi

0-1 sclasında

düşündüğümüzde 0′a yakın 

durum güçlü selectivity, 1′e 

yaklaştıkça zayıf selectivity

olarak kategorize 

edebiliriz.

Şimdi, yukarıdada

bahsettiğimiz 2 kategori ve 

bu kategoriler içinde 

kullanmamızın uygun 

olduğu etkin veri erişim 

yollarını listeleyelim.

Weak (Zayıf) Selectivity

(dönen satır sayısının çok 

olduğu durum. 1′e yakın 

hal)

- Full Table Scans

- Full Partition Scans

- Full Index Scans

Strong (Güçlü) Selectivity

(dönen satır sayısının az 

yada tek olduğu durum. 0′a 

yakın hal)

- Rowid Access

- Index Access

- Single Table Hash Cluster 

Access

Evet yukarıda 

kategorizasyonu yaptık ve 

kullanılabilecek uygun 

yöntemleri bu başlıklar 

altında grupladık. 

Sorgularımızda selectivty’i

tahminleyebildiğimiz

zaman ne şekilde erişim 

yapılması gerektiği 

konusunda fikrimiz olacak 

ve execution plana bakarak 

Oracle’ın nasıl bir yöntemle 

eriştiğine bakıp gerekli ise 

duruma müdahale 

edebileceğiz.

Bu yazıda veriye etkin 

erişim yöntemlerinin 

önemini anlatmak ve 

farkındalık yaratmak için 

güzel bir giriş yaptık. Bu 

yazıyı takip edicek

yazılarda yukarıda 

grupladığımız yöntemleri 

ayrı ayrı inceleyeceğiz.
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RAT 

Real Application Testing
Günümüzde kurumlar, rekabette ön 

sıralarda olabilmek için müşterilerine 

kaliteli hizmet sunmak zorundadırlar. Bilgi 

Teknolojilerinde gerek donanım, gerekse 

yazılım katmanındaki iyileştirmeler kaliteli 

hizmetin temelini oluşturmaktadır. Bilgi 

teknolojilerinin merkezinde yer alan 

veritabanları ise kaliteli hizmet açısından 

önemli bir yere sahiptir. 

Veritabanlarımızda yapılan her değişiklik, 

müşterilerimize doğrudan yansıyacağından 

dolayı yapılan her değişiklik öncesi iyi 

düşünülmeli ve gerekli test süreçleri 

işletilmelidir.

Oracle 11g Enterprise Edition ile gelen 

Oracle Real Application Testing, bu test 

süreçlerini adresleyen bir özelliktir. Oracle

Real Application Testing, performans 

testleri için iki önemli çözüm sunar: SQL 

Performance Analyzer ve Database Replay. 

Şimdi bu çözümleri daha yakından 

tanıyalım.

1. SQL Performance Analyzer (SPA)

Veritabanı sürüm yükseltme (upgrade), 

tabloya yeni indeks ekleme, veritabanı

parametre değişikliği gibi işlemler 

veritabanımızda çalışan SQL cümlelerinin 

çalışma (execution) planlarının 

değişmesine sebep olabilen ve çalışma 

performansını doğrudan etkileyen önemli 

faktörlerdir. Bu gibi durumlarda çalışma 

planı bozulan SQL cümlelerinin 

düzeltilmesi veritabanı yöneticilerinin 

zamanını alabilmektedir. Canlı 

veritabanında sürüm yükseltme ile birlikte 

veritabanımızın işleyişini altüst eden bir 

sürpriz ile de karşılaşmamız mümkündür. 

Oracle 11g RAT (Real 

Application Testing) 

seçeneğine eklenen 

SQL Performance Analyzer 

(SPA) bileşeni ile birlikte 

artık sürüm yükseltme, yeni 

indeks ekleme, v.b. sistem 

değişikliklerinde SQL cümlelerimizin 

durumunun ne olacağını ön görebilir ve 

gerekli müdahaleyi önceden yaparak sistem 

kesintisini önleyebiliriz. 

SPA ile SQL cümlelerimizi değişiklik olmadan 

önce ve değişiklik olduktan sonra 

çalıştırarak, SQL çalışma planı (execution

plan) ve çalışma istatistiklerine göre 

karşılaştırabilmekteyiz. Böylelikle çalışma 

planı (execution plan) bozulan veya çalışma 

istatistikleri değişen SQL cümlelerini sistem 

değişikliğini gerçekleştirmeden 

öğrenebilmekteyiz. 

SPA, SQL Tuning Set (STS), SQL Tuning

Advisor ve SQL Plan Management bileşenleri 

ile bütünleşmiş bir şekilde çalışabilmektedir. 

Böylece SQL cümlelerimizi SQL Tuning Set 

(STS) olarak SPA ‘a sunabilir, planı bozulan 

veya çalışma istatistiği değişen SQL 

cümlelerimizi SQL Tuning Advisor gibi 

araçlarla iyileştirme çalışması yapabiliriz.

SQL cümlelerinin çalışma planı ve çalışma 

istatistiklerinin bozulmasına (regress) sebep 

olan sistem değişiklikleri aşağıdaki gibidir.

• Veritabanı sürüm yükseltme

• Veritabanı parametre değişiklikleri

• Tabloya indeks ekleme (Şema 

değişiklikleri)

• Sunucu donanım değişiklikleri veya 

işletim sistemi üzerindeki değişiklikler

Talip Hakan 

Öztürk



SPA, SQL cümlelerimizin çalışma 

performansına doğrudan etki eden sistem 

değişikliklerini 5 adımda 

değerlendirmektedir. Şimdi bu adımları 

yakından tanıyalım.

I. SQL İşyükünün Yakalanması (Workload

Capture)

Bu adımda SQL cümleleri, SQL 

Performance Analyzer ‘da analiz edilmek 

üzere canlı veritabanı üzerinden yakalanır. 

Canlı veritabanından ne kadar çok SQL 

cümlesi yakalanırsa (capture), iş yükünün 

(workload) simule edilmesi de o kadar iyi 

olacaktır. Böylelikle planı değişen veya 

performansı düşen (regress) SQL cümleleri 

daha az gözden kaçacaktır. 

A. SQL Tuning Set (STS)

STS, SQL iş yükünü yönetmek için 

kullandığımız veritabanı objesidir. Yakalan 

SQL cümleleri STS içerisine kaydedilir. STS, 

her SQL cümlesinin istatistik verileri, 

çalışma planı, bind değişkenleri, parse

edilen şema adı ve SQL metnini içeren tüm 

çalışma kapsamını (execution context) 

içerir.

STS cursor cache, Automatic Workload

Repository (AWR), var olan STS veya 

kullanıcı tarafından özel olarak tanımlanan 

SQL cümlelerinden oluşturulabilmektedir. 

Oluşturulan STS, veritabanları arasında 

export/import yöntemi ile 

taşınabilmektedir.

B. SQL İşyükünün Taşınması

SPA, canlı veya test veritabanı üzerinde 

çalışabilmektedir. Test veritabanı üzerinde 

çalıştırılacaksa, test veritabanının mümkün 

mertebe canlı veritabanı ile aynı 

(platform, donanım, veri, v.b.) olması 

gerekmektedir. Ne kadar aynı olursa SPA o

kadar doğru sonuçlar üretecektir. 2.adımda 

SQL iş yükü ile oluşturulan STS, canlı 

veritabanından export ile alınarak test 

veritabanına import edilir.

II. Değişiklik Öncesi SQL Cümlelerinin 

Çalıştırılması

SQL iş yükü STS ile test veritabanına

taşındıktan sonra SPA, STS içerisindeki SQL 

cümlelerini kullanarak sistem değişikliği 

öncesi performans veri setini oluşturur. Bu 

adımın süresi SQL cümlelerimizin sayısına 

bağlıdır.

III. Değişikliğin Yapılması

Veritabanı sürüm yükseltme, parametre 

değişikliği, yeni donanım ekleme, v.b. 

sistem değişikliği yapılır.

IV. Değişiklik Sonrası SQL Çalıştırılması

SPA, STS içerisindeki SQL cümlelerini 

kullanarak sistem değişikliği sonrası 

performans veri setini oluşturur. Her SQL 

sorgu cümlesi test veritabanında

çalıştırılır. Böylelikle SQL sorgu 

cümlelerinin çalışma planı ve çalışma 

istatistiklerini toplanır.

V. SQL Performansının Karşılaştırılması

SPA, değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası 

elde edilen performans verilerini 

karşılaştırır. Karşılaştırma yaparken SQL 

cümlelerin çalışma sayıları gibi kriterleri 

de göz önünde bulundurur. Karşılaştırmayı 

Elapsed Time, CPU Time, Buffer Gets, v.b. 

metriklere göre yapmaktadır. Karşılaştırma 

sonrasında bir rapor oluşturulur. Planı veya 

performansı değişen SQL cümleleri, 

raporda bize detaylı bir şekilde sunulur. 

SPA aracını Oracle Enterprise Manager 

üzerinden kullanabileceğimiz gibi SQL*Plus 

üzerinden API ile de kullanabilmekteyiz.



2. Database Replay

Canlı sistemimizde CPU, RAM, v.b. 

donanım değişiklikleri, veritabanı ve 

işletim sistemi sürüm yükseltmeleri, 

depolama (storage) sistemi değişimleri 

(OCFS2-ASM), veritabanı işletim sistemi 

değişiklikleri (Windows-Linux-Solaris) gibi 

sistem değişiklikleri öncesinde ciddi bir 

test yapıyor olmamız gerekir.

Gerçek sistemimizi tamamen canlandıran 

bir test yapmadığımız takdirde bir takım 

sürprizlerle karşılaşabiliriz. “Database 

Replay” çözümü, gerçek veritabanı iş 

yükünü test sistemi üzerinde 

canlandırmamıza yardımcı olan önemli bir 

çözümdür. 

Database Replay, canlı veritabanımızın iş 

yükünü birebir kaydeder (capture) ve 

kaydedilen iş yükünü test sistemi üzerinde 

oynatır (replay). 

Database Replay özelliği ile capture

işlemini 10.2.0.4 ve üstü sürümlerde 

gerçekleştirebilirken, replay işlemini 

sadece 11g R1 ve üzeri sürümlerde 

gerçekleştirebilmekteyiz. Database Replay

işlem adımları aşağıdaki gibi 4 adımdan 

oluşur.

I. İş Yükü Capture İşlemi

Veritabanından istekte bulunan tüm 

istemcilerin istekleri, canlı veritabanında

iş yükü olarak kaydedilir.  Kaydedilen 

dosyalar binary dosyalardır ve “capture” 

dosyaları olarak adlandırılır. Kaydedilecek 

dosyaların hangi disk üzerinde, hangi 

dizine kaydedileceğini belirleyebiliriz. 

Capture dosyaları, kullanıcı istekleri ile 

ilgili bütün bilgileri (SQL cümleleri, bind

değişkenleri ve işlem bilgileri) 

içermektedir. Arka plan aktiviteleri ve 

veritabanı zamanlanmış işleri (scheduler

jobs) kayıt işlemine tabi tutulmazlar.

II. İş Yükü Preprocessing İşlemi

Capture edilen iş yükü, test sistemi 

üzerinde oynatılmadan (replay) önce 

preprocessing işlemine tabi tutulur. 

Preprocessing işlemi, replay işlemi için 

gerekli olan meta veriyi oluşturur. Her 

capture işleminden sonra mutlaka 

yapılması gerekir. Preprocessing işlemi, iş 

yükünün oynatılacağı test sistemi üzerinde 

gerçekleştirilir. 

III.İş Yükü Replay İşlemi

Preprocessing işlemi ile oynatılmaya hazır 

hale gelen capture dosyaları, test sistemi 

üzerinde oynatılır (replay). Oynatma işlemi 

WRC (Workload Replay Client) istemci 

uygulaması üzerinden yapılır. WRC, 

veritabanından istekte bulunan istemciler 

gibi davranır. İş yükü büyüklüğümüze göre 

bir veya birden fazla WRC istemci (client) 

uygulaması kullanmamız gerekebilir. İş 

yükü oynatma esnasında kaç WRC istemci 

(client) uygulaması kullanacağımızı 

ölçümleme (calibration) aracı ile 

öğrenebilmekteyiz. İş yükünü 

oynatacağımız test sistemi verileri canlı 

sistemimizle aynı olmalıdır. Bundan dolayı 

capture işlemi öncesi canlı veritabanımızın

yedeğini alıp, test sistemine geri 

dönmemiz ve sonrasında sistem 

değişikliğini yapıp, iş yükünü oynatmamız 

gerekir. 

IV. Analyze İşlemi

Capture işlemi ve Replay işlemi sonrasında 

sistem tarafından üretilen raporlar 

incelenir ve performans analizleri yapılır. 

Canlı veritabanı ile test veritabanını

karşılaştırmaya yarayan en güzel rapor, 

AWR raporudur. 
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Oracle 11g Advanced 

Compression

Oracle 11g ile birlikte Advanced 

Compression özeliği ile tanışmış olduk. 

Öncesinde kullanılan Basic compression

metodu (bu yöntemde Oracle 9i’ den bu 

yana kullanılmaktadır) temelde 

compresiion yapıyor olsada bir çok noktada 

ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamıyor idi. 

Örneğin compress edilmiş olan bir tabloya 

tek tek yapılan insertler compress

edilemiyor sonradan gelen bu veriler tablo 

içerisinde uncompress olarak tutuluyordu. 

11g ile gelen Advanced Compression

özelliği ile bu tarz eksikliklerde giderilmiş 

oldu. 

Compression exadata için ayrıca 

değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

Çünkü exadata kısmında  Hybrid Columnar

Compression başlığı altında incelenmesi 

gereken farklı bir teknoloji var. Bu konuyu 

tek başına özel olarak başka bir yazıda 

detaylandırıyor olacaz. Burada Exadata

dışındaki tüm instance’ larda (Rac ve 

Single instance’ ları kastediyorum)  

advanced compressison denildiğinde ne 

anlıyoruz, bize sağladığı avantajlar 

nelerdir ve nasıl kullanabiliriz özetle 

bunlardan bahsediyor olacağız. 

Ufak bir hatırlatma Advanced Compression

için ayrı bir lisans gerekmektedir. 

Oracle database’ inde tablo sıkıştırma 

mantığının altında yatan temelde 

yinelenen verilerin ortadan kaldırılarak 

verinin sıkıştırılması mantığına 

dayanmaktadır. Tekrar eden kayıtlar 

bloğun en başında bir sembol tablo 

içerisinde saklanır, sonrasında tekrarlanan

tüm veriler için bu sembol tablosuna 

referans edilir. 

Peki sadece tablolarımı compress

ededebiliriz ? 

Hayır, tabloların yanısıra materialize

views, partition tablolarıda (burdaki

partitionların tamamı veya bir kısmı da 

yapılabilir) compress edilebilir. 

Objeleri compress ederken ne tür 

opriyonlarımız var ve bunları kullanmak 

istersek nasıl kullanabiliriz onlara bakalım; 

1 – COMPRESS : Bu sıkıştırma türü data 

warehouse sistemler için daha uygun 

olarak kabul edilir. Sıkıştırma tablo veya 

partitiona yapılan insertler için enable

durumdadır. 

2 – COMPRESS FOR OLTP : OLTP sistemler 

için önerilen compression methotudur. Bu 

opsiyon kullanıldığında da tüm DML 

işlemleri için sıkıştırma olanağı sağlar. 

11gR1 de kullanılan compress for

direct_load operations 11gR2 ile birlişkte

deprecated olmuştur. Bu opsiyon 11gR1! 

De data warehouse sistemler için 

kullanılması önerilen bir opsiyondu. Aynı 

şekilde compress for all operations

opsiyonu da 11gR2 ile birlikte deprecated

olan başka bir opsiyondur. Bu opsiyonun 

yerinede 11gR2 ile birlikte compress for

oltp opsiyonu getirilmiştir. 

LOB segmentler ile ilgili olarak, eğer 

tablolarınız LOB segment içeriyorsa LOB
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segment dışında kalan tablonuz daki diğer 

alanlar compress edilebilecektir. 

(Securefile olarak store eidlmiş olan olan

LOB segmentler için farklı bir compressing

yöntemi bulunmaktadır) 

Yukarıda detaylarından bahsetmiş 

olduğumuz compress opsiyonlarını 

karşılaştırıp, aşağıdaki işlemler sonucunda 

sistemin bu durumdan nasıl etkileneceğine 

bakalım (responce sürelerine, segment

size’ larına ve sisteme getireceği ek 

yükler vs) ; 

Burada yapmış olduğumuz tüm testlerin 

sonuçları yazının en altında özet olarak 

bulabilirsiniz.

Testimizde kullanmak üzere aynı kolon 

yapılarına sahip sadece compress

özellikleri farklı olan 3 tane tablo create

edelim. (nocompress, compress ve 

compress for oltp) 

Bu üç tabloyada aynı insert cümleciği ile 

1.000.000 kayıt insert etmeye çalışalım;

CREATE TABLE tbl_noncompress

(

id NUMBER,

c1            VARCHAR2 (100),

c2            VARCHAR2 (100),

sdate DATE DEFAULT 

SYSDATE,

description VARCHAR2 (100)

);

CREATE TABLE tbl_compress

(

id NUMBER,

c1            VARCHAR2 (100),

c2            VARCHAR2 (100),

sdate DATE DEFAULT 

SYSDATE,

description VARCHAR2 (100)

)

COMPRESS;

CREATE TABLE tbl_compress_oltp

(

id NUMBER,

c1            VARCHAR2 (100),

c2            VARCHAR2 (100),

sdate DATE DEFAULT 

SYSDATE,

description VARCHAR2 (100)

)

COMPRESS FOR OLTP;

SQL> begin

for i in 1..1000000 loop

insert into tbl_noncompress

values(100,'Deneme', 'Compress

Test ',sysdate,'Oracle 11gR2 

Advanced Compress Testing') ;

end loop;

commit;

end ;

PL/SQL procedure successfully

completed.

Elapsed Time for Script

Execution: 50 secs

-- compress edilmiş olan tabloya 

insert ;

SQL> begin

for i in 1..1000000 loop

insert into tbl_compress

values(100,'Deneme', 'Compress

Test ',sysdate,'Oracle 11gR2 

Advanced Compress Testing') ;

end loop;

commit;

end ;

PL/SQL procedure successfully

completed.

Elapsed Time for Script

Execution: 51 secs



-- compress for oltp opsiyonu ile 

compress edilmiş olan tabloya 

insert ;

SQL> begin

for i in 1..1000000 loop

insert into tbl_compress_oltp

values(100,'Deneme', 'Compress

Test ',sysdate,'Oracle 11gR2 

Advanced Compress Testing') ;

end loop;

commit;

end ;

PL/SQL procedure successfully

completed.

Elapsed Time for Script

Execution: 02:09 mins

Bu üç tablomusun size’ larına bakalım ; 

SQL> select segment_name, 

bytes/1024/1024 MB from

user_segments

SEGMENT_NAME                                                                              

MB

---------------------- ----------

TBL_NONCOMPRESS     88

TBL_COMPRESS        80

TBL_COMPRESS_OLTP   14

3 rows selected.

Testin biraz daha anlamlı olması açısından 

tablolarımıza 10 milyon data daha insert 

edelim, sonrasında delete ve update

sürelerine bakalım ;

SQL> begin

for i in 1..10000000 loop

insert into tbl_noncompress

values(100,'Deneme', 'Compress

Test ',sysdate,'Oracle 11gR2 

Advanced Compress Testing') ;

end loop;

commit;

end;

PL/SQL procedure successfully

completed.

Elapsed Time for Script

Execution: 08:36 mins

SQL> begin

for i in 1..10000000 loop

insert into tbl_compress

values(100,'Deneme', 'Compress

Test ',sysdate,'Oracle 11gR2 

Advanced Compress Testing') ;

end loop;

commit;

end ;

PL/SQL procedure successfully

completed.

Elapsed Time for Script

Execution: 09:01 mins

SQL> begin

for i in 1..10000000 loop

insert into tbl_compress_oltp

values(100,'Deneme', 'Compress

Test ',sysdate,'Oracle 11gR2 

Advanced Compress Testing‘);

end loop;

commit;

end ;

PL/SQL procedure successfully

completed.

Elapsed Time for Script

Execution: 20:42 mins

Son durumda tablo size’ larımızdaki son 

durum ; 

SQL> select segment_name, 

bytes/1024/1024 MB from

user_segments

SEGMENT_NAME   MB

------------------- ----------

TBL_NONCOMPRESS    922

TBL_COMPRESS        32

TBL_COMPRESS_OLTP   152

3 rows selected.



İnsert performanslarına bakıldığında 

compress edilmeyen tablo responce süresi 

bakımından daha performanslı 

gözükmektedir. Ancak compress for oltp ile 

sıkıştırılmış olan tablonun size’ ına

baktığımızda da diğerlerine oranla hatırı 

sayılır bir şekilde fark olduğu 

dözlenmektedir. 

Şimdi update sürelerine ve update boyunca 

ilgili session tarafından kullanılan CPU 

değerlerine bakalım ;

SQL> update tbl_noncompress set  

id = 200

11000000 rows updated.

SQL> commit

Commit complete.

Time End: 23.10.2013 14:30:50

Elapsed Time for Script

Execution: 08:59 mins

SQL> update tbl_compress set  id

= 200

11000000 rows updated.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 06:59 mins

SQL> update tbl_compress_oltp set  

id = 200

11000000 rows updated.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 26:49 mins

Update performanslarına bakıldığında 

compress tablo üzerinde yapılan işlemler 

de nispeten daha kısa sürdüğü ve esasında 

oltp opsiyonu ile sıkıştırılmış olan tabloda 

yapılan update’ in ise çok daha uzun 

sürdüğü gözlenmektedir. OLTP opsiyonunun 

oltp sistemler için önerilmesinin nedeni 

tablo compress edildilden sonra tablo 

üzerinde yapılan tüm DML aktivitelerininde

compress olarak devam ediyor 

olmasındandır. Dolayısıyla bu özellik 

unutulmamalıdır. 

SQL> delete tbl_noncompress

where rownum< 1000000

999999 rows deleted.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 58 secs

SQL> delete tbl_compress where

rownum< 1000000

999999 rows deleted.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 53 secs

SQL> delete tbl_compress_oltp

where rownum< 1000000

999999 rows deleted.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 01:18 min

1 milyon kaydı silmek istediğimiz deki 

süreler bu şekilde tabloyu tamamen delete

komutu ile silmek istediğimizdeki süreler 

ise (test yaptığımız için truncate

yapmıyoruz) ;

SQL> delete tbl_noncompress

10000001 rows deleted.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 14:06 mins

SQL> delete tbl_compress

10000001 rows deleted.

SQL> commit

Commit complete.

Elapsed Time for Script

Execution: 07:52 mins



Time Start: 23.10.2013 15:54:44

SQL> delete tbl_compress_oltp

10000001 rows deleted.

SQL> commit

Commit complete.

Time End: 23.10.2013 16:06:21

Elapsed Time for Script Execution: 11:37 

mins

Bu şekildede compress olan 

tablomuzun performansı 

diğerlerine göre daha iyi 

olduğunu söyleyebiliriz. Aynı 

şekilde compress for oltp

opsiyonu ile sıkıştırılmış olan 

tablomusun performansı da 

nocompress olan tabloya göre 

nispeten daha iyi sonuç 

vermiştir. 

Son olarak da select sürelerine 

bakalım, bu testmizde full

table scan yaparak 3 

tablomuzun toplam kayıt 

sayılarını sorgulayalım. (Test 

öncesinde her 3 tabloda 

yukarıdaki insert testinde 

kullanılan plsql yardımı ile 11 

miyon kayıt içerek şekilde 

doldurulmuştur. )  

Select performanslarına 

bakmadan önce her 3 tablo için 

execution planlarına bakalım 

isterseniz ; 

Compress olmayan tablo 

üzerindeki sorgumuzun costu

31.860, 

Compress for oltp olan tablo 

üzerindeki sorgumuzun costu

5.304, 

olarak gözüküyor. Bakalım bu 
costların select performansına 
yansıması nasıl ; 

Compress olan tablo üzerindeki 

sorgumuzun costu 28.823, 

SQL> select count(*) from

tbl_noncompress

COUNT(*)

----------

11000000

1 row selected.

Elapsed Time for Script

Execution: 15 secs



Responce sürelerinden de anlaşılacağı 

üzere compress for oltp ile compress

edilmiş olan tablo diğerlerine oranla çok 

daha iyi bir select performansı 

göstermektedir. 

Yapmış olduğumuz  tüm testlerin toplu 

olarak sonuçlarını aşağıdaki tabloda 

görebilirsiniz. 

Amacınızın yer kazanmak olduğu veya 

birinci derecede kritik olmayan sistemler 

için oltp opsiyonu kullanılabilir bir 

opsiyondur. Özellikle history datasının 

yoğun tutulduğu tabloların olduğu 

sistemlerde compress for oltp özelliği 

kullanılabilir olarak göze çarpmaktadır. 

Hangi opsiyonu kullanmak isterseniz isteyin 

mutlaka öncesinde test etmeyi ihmal 

etmeyiniz. 

SQL> select count(*) from

tbl_compress

COUNT(*)

----------

11000000

1 row selected.

Elapsed Time for Script

Execution: 13 secs

SQL> select count(*) from

tbl_compress_oltp

COUNT(*)

----------

11000000

1 row selected.

Elapsed Time for Script

Execution: 3 secs
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Oracle Veritabanlarında

Veri Replikasyon Seçenekleri

Oracle veritabanındaki

verinizin replikasyonu için 

bir çok seçenek/ürün 

bulunmakta. Ancak 

replikasyon amacına göre 

tercih edilen seçenekler 

farklılaşıyor. Felaketten 

kurtarma (Disaster

Recovery) kapsamında 

Oracle Data Guard ürünü ve 

storage tabanlı replikasyon

çözümleri (EMC SRDF, HP 

Continious Access, Hitachi

Universal Replicator & 

Truecopy, IBM Global Mirror

vb.) en sıklıkla kullanılan 

teknolojiler olurken, diğer 

yandan Veri Ambarı amaçlı 

replikasyonlar için 

GoldenGate, Streams gibi 

Oracle ürünleri ve bazı 

üçüncü parti yazılımlar 

tercih edilmekte. Kimi 

şirket ya da kurumda tek 

bir ürün ile hem yedekleme 

/ felaketten kurtarma hem 

de veri ambarı amaçlı 

replikasyon yapıldığı 

görülürken, ihtiyaca göre

birden fazla replikasyon

ürünü kullanılması da 

oldukça sık karşılaşılan bir 

durum.

Şimdi yukarda 

bahsettiğimiz replikasyon

ürünlerini biraz daha 

yakından inceleyelim.

Data Guard, Oracle’ın

yüksek erişilebilirlik, 

felaketten kurtarma ve veri 

koruma ihtiyaçlarını 

karşılayan teknolojisi olup 

bu kapsamda market 

lideridir. Oracle veritabanı

7.3 versiyonu ile “Standby

Database” ismiyle 

karşımıza çıktı ve her 

versiyonda yeni özellikler 

kazanarak günümüze kadar 

geliştirilmeye devam etti. 

Temel amacı veritabanının

sürekli güncellenen bir 

kopyasını tutmak olmakla 

birlikte bu noktada esnek 

seçenekler sunmaktadır. 

• veritabanının blok 

bazında fiziksel bir 

kopyasının tutulması

• Active Data Guard ile 

replikasyon devam

ederken standby

veritabanı üzerinden 

okuma işlemine müsade

etmesi

• istenirse replikasyon

durdurularak standby

veritabanında okuma ve 

yazma yapılması ve bu 

yazmaların geri alınarak 

replikasyonun devam 

edebilmesi 

• istenirse sıfır veri kaybı 

sağlayabilmesi

• veritabanı yedekleme 

işleminin standby

üzerinden 

gerçekleştirilebilmesi

• corruption tespit etme 

ve düzeltme desteği 

vermesi

• otomatik failover

kapasitesi

Storage Tabanlı 

Replikasyon yazılımları, 

storage üzerinde kayıtlı 

verinin ve veri üzerindeki 

değişikliklerin aynı marka 

depolama donanımları 

arasında transferini 

sağlarlar. Kayıtlı tutulan her 

türlü uygulama ya da 

veritabanı verisi bu 

replikasyon yazılımları ile
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replike edilebilir. Genellikle 

senkron ve asenkron olmak 

üzere iki farklı tipte 

replikasyon olanağı 

sunarlar. Senkron 

replikasyonda kaynak 

depolama ünitesindeki her 

değişiklik hedef depolama 

ünitesinde de 

uygulanmadan işlemlere 

devam edilmez. Bu sıfır 

veri kaybını sunarken diğer

yandan aradaki mesafe ve 

bant genişliğine bağlı 

olarak kaynak taraftaki 

uygulama ve 

veritabanlarının

performansını olumsuz 

etkileyebilir. Bu nedenle 

senkron replikasyonda

uzaklık depolama 

donanımları arasındaki 

mesafe limitlidir. 

Asenkron replikasyon ise 

daha uzun mesafelerde 

replikasyon imkanı tanırken 

performans etkisi de 

minimumdur. Ancak bu 

yöntemdeki ürünlerde 

ikincil tarfta kopyalanan 

verinin bütünlüğü sorun 

olarak karşımıza çıkar. 

Yazılımlar genellikle birincil

tarafta yapılan 

değişiklikleri belirli 

periyodlarda incremental

olarak ikincil tarafa 

gönderir. Belirli bir anda 

aradaki iletişim koptuğunda 

ikincil depolama ünitesi

üzerindeki Oracle

veritabanını tutarlı olarak 

açmak mümkün olmayabilir.

GoldenGate heterojen 

ortamlarda (Oracle, DB2, 

MySQL, SQL Server, Sybase, 

Teradata, Netezza vb.) 

kullanılabilen bir data 

replikasyon ve entegrasyon 

ürünüdür. Veritabanlarında

transaction’ların gerçek 

zamanlı yakalanması, 

transformasyonu, iletilmesi 

ve karşı sitemde 

uygulanması mantığı ile 

çalışır. Oracle, GoldenGate

yazılımını 2009 yılında satın 

almış ve yeni özelliklerle 

sırasıyla 10.4, 11.1 ve 11.2 

versiyonlarını piyasaya 

sunmuştur. Diğer yanda

Streams, Oracle veritabanı

9.2 versiyonunda 

duyurulmuş bir “built-in” 

özelliktir ve Oracle

veritabanları arasında bilgi 

transferini sağlar. 

GoldenGate ile benzer bir 

çalışma mantığına sahip 

olsa da farklı veritabanları

arasında veri 

replikasyonunu

desteklemez. 

Oracle, GoldenGate’in

Streams’e göre daha geniş 

teknoloji altyapısı ve 

esnekliği nedeniyle, artık 

Streams ürününü 

geliştirmeyeceğini ve veri 

dağıtımı ve veri 

entegrasyonunda stratejik 

ürünün GoldenGate

olacağını duyurmuştur. 

GoldenGate’i benzerlerine 

göre farklı kılan bir özellik 

“aktif-aktif replikasyon” 

olarak isimlendirilen iki 

yönlü replikasyon

yeteneğidir. Bu özellik ile 

birincil ve ikincil veritabanı



Data Guard
Storage Tabanlı 

Replikasyon Ürünleri
GoldenGate

Donanım Bağımsız

EVET

Primary ve Standby için farklı 

marka sunucu ve storage

cihazları kullanılabilir

HAYIR

Her iki tarafta aynı storage

vendor donanımı 

kullanılmalı

EVET

Primary ve Standby için farklı 

marka sunucu ve storage

cihazları kullanılabilir

Yazılım Bağımsız

HAYIR

Sadece Oracle veritabanı

replikasyonu

EVET

Her türlü veritabanı ve 

uygulama verisi

LİMİTLİ

Farklı veritabanı ürünleri 

replike edilebilir.

Sıfır Veri Kaybı 

Desteği

EVET

Maximum Protection Mode ile 

desteklenir.

LİMİTLİ

Senkron replikasyonda

mesafe limiti bulunur.

HAYIR

Corruption Tespit ve 

Önleme

EVET HAYIR HAYIR

Tek Veritabanında 

Çift Yönlü 

Replikasyon

HAYIR HAYIR EVET

İki aktif taraf birbirlerine 

değişiklikleri aktarabilir.

Standby Verisinin 

Sorgulanması

EVET

Active Data Guard ile 

desteklenir.

HAYIR EVET

Sürekli read/write erişilebilen 

hedef veritabanları ile 

desteklenir.

Veritabanı İçinde Veri 

Seçimli Replikasyon

LİMİTLİ

Logical Standby opsiyonu ile 

desteklenir.

HAYIR EVET

Veri hedefe ulaşmadan önce 

seçilebilir ve dönüştürülebilir.

Otomatik Failover

EVET

Fast Start Failover ile 

desteklenir.

HAYIR HAYIR

Standby’da 

Yedekleme 

EVET

RMAN yedekleri standby

veritabanından alınabilir ve 

alınan yedekler fiziksel olarak 

birincil veritabanı ile aynı 

olur.

HAYIR EVET

Birincil veritabanının tam 

replikasyonu durumnda

desteklenir ancak yedek birincil 

ile mantıksal olarak aynı olur.

Birden Fazla Katmanlı 

Replikasyon

EVET EVET EVET

Lisans
Active Data Guard kullanımı 

lisans gerektirir.

Replikasyon yazılımı lisans 

gerektirir.

GoldenGate yazılımı lisans 

gerektirir.

kavramları yerini iki aktif  

birincil veritabanına

bırakmakta  ve her iki 

veritabanı üzerinde yapılan 

değişiklikler karşı tarafa 

iletilmektedir. Ayrıca 

veritabanı üzerinde belirli 

bir verinin

replikasyonu istendiğinde 

GoldenGate oldukça 

esneklik sunan bir ürün 

olarak karşımıza çıkıyor.

Aşağıda bu ürünlerin 

özelliklerini karşılaştıran 

bir tablo bulabilirsiniz. 

Not: Bu tablo Storage 

tabanlı replikasyon

ürünlerinin genel 

karakteristiğini 

yansıtmakta. Farklı 

ürünlerin farklı 

yeteneklerde olduğunu 

belirtmekte fayda var.

http://emrebaransel.blogspot.com/

http://emrebaransel.blogspot.com/


Bu sorgu biçimi bazı 

durumlarda çok avantaj 

sağlayabiliyor. Örnek olarak 

XXDEMO_SMP_CUBE adında bir 

tablo

açalım.

Kısa PL/SQL İpucu

Group by Cube
F_MARKA F_MODEL F_YIL  F_FIYAT

--------------------------------

Karsan J10 2007 25000 

Karsan J10 2008 27000

Karsan J10 2009 27000 

Karsan J10 2010 28000

Karsan Jest 2010 35000 

Karsan Jest 2011 42000

Breda 12M 2009 40000 

Breda 12M 2010 42000

Breda 18M 2009 54000

Breda 18M 2010 54000

SELECT f_marka, f_model, f_yil, COUNT (*)

FROM xxdemo_smp_cube

GROUP BY CUBE (f_marka, f_model, f_yil)

F_MARKA   F_MODEL  F_YIL  Count

---------------------------------

null null null 10

null null 2007 1

null null 2008 1

null null 2009 3

null null 2010 4

null null 2011 1

null J10 null 4

null J10 2007 1

null J10 2008 1

null J10 2009 1

null J10 2010 1

null Jest null 2

null Jest 2010 1

null Jest 2011 1

null 12M null 2

null 12M 2009 1

null 12M 2010 1

null 18M null 2

null 18M 2009 1

null 18M 2010 1

Breda null null 4

Breda null 2009 2

Breda null 2010 2

Breda 12M null 2

Breda 12M 2009 1

Breda 12M 2010 1

Breda 18M null 2

Breda 18M 2009 1

Breda 18M 2010 1

Karsan null null 6

Karsan null 2007 1

Karsan null 2008 1

Karsan null 2009 1

Karsan null 2010 2

Karsan null 2011 1

Karsan J10 null 4

Karsan J10 2007 1

Karsan J10 2008 1

Karsan J10 2009 1

Karsan J10 2010 1

Karsan Jest null 2

Karsan Jest 2010 1

Karsan Jest 2011 1

SELECT GROUPING (f_marka), 

f_marka, f_model, f_yil, COUNT (*)

FROM xxdemo_smp_cube

GROUP BY CUBE (f_marka, f_model, f_yil)

Ümit 

Varol

TROUG

Üyesi

Bu tabloda yer alan 10 satır için marka, model, yıl 

bazında gruplanabilir alanları ele alırsanız 43 farklı 

kombinasyon çıkıyor. Bunları tek seferde 

hesaplamak için kullanabileceğiniz sorgu cümlesi ise 

aşağıdaki gibi birşey:

Bu sorgunun sonucunda gelen "null" alanlar, 

gruplanmış olanlar. İlk satırda, ilk üç alan için null

görünüyor. Bunun anlamı her üç alan içinde 

gruplama yapıldığında elde edilen sonuç demek, ki 

bu da genel toplam demek. Tabloda toplam 10 satır 

olduğu için genel toplam 10 olarak bulunmuş. Diğer 

değerlerde, farklı gruplamalar için toplam adetleri 

gösteriyor.

İllaki gruplanmış olan alanları ayırdetmek

istiyorsanız, "grouping" adında bir yardımcı 

fonksiyonda var:

Umarım işinize yarar :) 



Bütün Veri & Veri 3.0
Bilginin, verinin işlenmemiş ya da 

işlenmeye hazır hali olduğunu biliyoruz. 

Bilgi, kendi içinde farklı alanlara ve 

bölümlere de ayrılmaktadır. Biz bilgiyi 

işledikten sonra veri olarak adlandırıyoruz. 

Saklıyoruz, raporluyoruz, ilişkilendiriyoruz 

(1970'lerden beri), kullanıyoruz, manipüle 

ediyoruz. Bu şekilde veriyi tüketmiş ve 

ardından yeniden üretmiş oluyoruz. Verinin 

2nci sürümü olan 2.0'da veriyi 

ilişkilendirmiştik. Bunu çok da iyi 

başarıyoruz ve halihazırda ilişkisel 

veritabanı sistemleri adı altında 

kullanıyoruz. Yalnız bu alandaki gelişmeler 

son yıllarda pek yol alabilmiş değil. 

Tasarım itibariyle baktığımızda Veri 2.0 

1970'lerde ama etrafındaki özellikler ve 

verinin ilişkilendirilmesine yarayan araçlar 

2013'lerde. Bu sebepten dolayı günümüz 

verisi üzerinde (hızla üreyen, yüksek 

hacimli ve çok çeşitli) yetkinliğini eskisi 

gibi kullanamaz duruma geldiği alanlar 

olabiliyor.

Buraya kadar hızlıca verinin ne olduğunu 

ve ilişkisel ortamı özetlemeye çalıştım. 

Makalemin amacı sizleri yeni iki kavram ile 

tanıştırabilmek. Bunlar; "Bütün Veri" ve 

"Veri 3.0". Bildiğiniz hiçbir şeyi unutmayın, 

onlar aklınızda kalsın ve ben sizi şimdi yeni 

dünya ile tanıştıracağım. Bu yeni dünya ile 

eski dünyamızı nasıl birleştirebiliriz, neden 

birleştirmeliyiz ve birleştirdiğimiz zaman 

ne kazanıyoruz gibi soruların yanıtlarını, 

yine bu iki kavramı açıklarken vermiş 

olacağım.

Bütün veri ve veri 3.0 sürümüne geçmeden 

önce bir diğer iki meşhur kavramı 

özetleyelim. 

Bunlarsa "Büyük Veri" ve "Bulut Bilişim". 

Özellikle son 2 yıldır sırasıyla bulut bilişim 

ve büyük veriyi konuştuk, hala 

konuşuyoruz. Büyük veri bir kavrama 

verilen isimdir. Arkasında 

Hadoop ismini verdiğimiz ve açık kaynak 

kodlu (Java ile geliştirilmiştir) bir teknoloji 

ve araçlar grubu yer almaktadır. 

Bu dünyada bildiğimiz ilişkisel dünya 

bulunmamaktadır. Onun yerine NoSQL

(Not-only SQL) ve HDFS (Hadoop

Distributed File System) ismini verdiğimiz 

veritabanı ve dosya sistemi yer almaktadır. 

Bu sistemlerin ilişkisel veritabanı

sistemlerinde olduğu gibi belirli 

constraint'leri bulunmamaktadır. Bizden 

tablo ismi istemezler, satır-kolon bazlı 

"structured" veri beklemezler (beklemezler 

ama saklayabilirler ve kullanılabilirler), 

veri girişi sırasında ilgili tablo var mı yok 

mu, böyle bir kullanıcı var mı, hakları 

nedir ve yeterli midir vb. hiçbir engel ile 

mücadele etmek durumunda kalmayız. 

Dolayısıyla bize esneklik katar ve 

maliyetlerimizi düşürür. 

Bulut bilişim tarafına baktığımızda 

1950'lerde mantıksal olarak tanımlanmış 

bir kavramdan söz ediyoruz. Amaç 

kaynakları iyi planlamak, dağıtmak ve 

merkezi olarak yönetmek. Dolaylı amacı 

yine maliyetleri düşürebilmek ve servis 

olarak hizmeti sağlamaktır. Donanımdan 

yukarıdaki uygulamaya kadar bütün 

hizmetleri servis mantığı ile dağıtıp, 

takibini sağlamaktır. Bütünleşik veri 

merkezleri ve sistemlerini açıklarken 

dolaylı olarak bulut bilişime de değinmiş 

olacağım.

Ogan 

Özdoğan 

TROUG 

Üyesi



Gelelim makalemin başlığı olan 

kahramanlara;

Veri 3.0

Bilginin işlenmeye başlanması ve verinin 

ortaya çıkması verinin ilk versiyonuydu. 

İkinci versiyonu ilişkilendirildiği durumdu 

(ilişkisel veritabanı sistemleri). Üçüncü 

nesil veriye ilişkisel ve ilişkisel olmayan 

verilerin korelasyonu, konsolidasyonu, 

üretilmesi ve raporlanması, veri analizinin 

yapılması, veri madenciliği sonrası yeni 

yolların keşfedilmesi ve veriden veri 

üretilmesi diyorum. Günümüz verisi bu 

bakımdan Veri 3.0'dır. Bugün bir numaralı 

amacımız "predictive analytics" kavramını 

yükseltmektir, yani tahmine dayalı analiz. 

Tahmine dayalı analizi yükseltebilmek 

içinse bugüne kadar iyi yaptığımız işi, yeni 

öğrenmeye başladığımız iş ile entegre 

etmek, konuşturmak ve iki dünyadan bir 

galaksi üretmektir.

Elimizdeki veriler şekil değiştirmeye, 

kabuklarından çıkmaya ve bize yeni yollar 

göstermeye başlamıştır. Artık kurumlar 

ellerindeki verileri sadece saklamak ve 40 

yılda bir raporlamak, birilerine 

gösterebilmek için kullanmak yerine daha 

da başka verilerle entegre edip kendilerine 

farklı alternatifler oluşturabilecek 

modeller ve algoritmalar üzerinde 

durmaktadır. Bu gelişmeler ışığında

ihtiyaçlar değişmiş ve yeni kavramlar 

ortaya atılmıştır. Bu kavramların başında 

büyük veri ve bulut bilişim gelmektedir. En 

klişe örnek, hem Veri 3.0 hem de büyük 

veri için, sosyal medya analizi ve ilişki 

haritasının çıkartılmasıdır. Klasik CRM 

(Customer Relationship Management) ya 

da CEM (Customer Experience

Management) sistemlerinin üzerine 

firmalar sosyal medyayı taramak, 

telefonun ürettiği verileri almak ve diğer

kaynaklardan gelen her bilgiyi konsolide 

edip, mevcut sistemleri ile konuşturmak ve 

o kişi ya da kuruluş hakkında en derin veri 

analitiğine ulaşmak istemektedirler. Bunu 

mevcut ilişkisel sistemlerimiz ile yapmak 

bir noktaya kadar kolaydır ve yeterince 

maliyetli değildir ancak ne zaman işin 

içerisine çok çeşitli, yüksek hacimli ve hızlı 

üreyen veri girerse o zaman dengeleri 

bozmaktadır. Şu anda bu dengeler 

bozulmaya başlamıştır. Büyük veri ile 

yükselen Veri 3.0 hayatımıza yavaş yavaş 

ve emin adımlarla girmeye başlamıştır. 

Bu noktada genelde gelen ilk soru ne 

zaman veri 3.0 ya da neden büyük veri, 

mevcut ilişkisel ortam neye yetmedi de 

bunu konuşuyoruz oluyor. Bunun doğru bir 

cevabı yok sadece doğru bir dengesi var. O 

denge ne zaman büyük veri ve bu 

bahsettiğim kavrama yaklaşırsa ilişkisel 

ortamdan biraz çıkmak gerekebilir. Şöyle 

düşünün, basit bir örnek, bir



meteoroloji cihazının ya da bir jetin yarım 

saat gibi bir sürede 30 TB'ın üzerinde veri 

üretebildiğini biliyor muydunuz? Bu kadar 

yüksek hacimde üreyen bir veriyi bile 

başka hiçbir bilgi olmadan ilişkisel 

veritabanına yüklemek neredeyse 

imkansızdır. Bu jet gibi 10 tane jetin aynı 

anda havalandığını ve verinini anlık 

toplayıp, yine anlık analiz etmek 

istediğinizde ne olacak? 

Bugün bizler insanlar olarak attığımız her 

adımda, düşündüğümüz her anda veri 

üretebilecek potansiyelleriz. Bindiğimiz 

arabalar, kullandığımız enerji tesisleri, 

sondaj alanları, akıllı olarak 

tanımladığımız her sensör, hatta kendimiz 

bile veri üreten varlıklarız. Nabzımız, 

tansiyonumuz gibi bilgiler de veridir. 

Bunların içinden hangisini gerçekten, en 

etkin biçimde kullanarak hayatımıza bir 

şeyler katabiliyoruz? Bugün elimizdeki en 

kuvvetli algoritma ve çalışma prensibi 

istatistiktir ancak o da bir örneklem 

istemiyor mu?

Örneklemi nasıl oluşturabiliriz? Tabii ki 

verinin çoğalması ve kaynaklarının artması 

ile. Burada konuştuklarımız daha iyi 

algoritmalar ya da yeni istatistikler değil 

esasında sadece daha fazla, çeşitli ve hızlı 

üremekte olan veridir, hepsi bu. Bu işin 

teknoloji tarafındaki yansıması da büyük 

veri, bulut bilişim, bütünleşik sistemler ve 

yeni nesil veri merkezleri, bütün veri 

kavramı ve veri 3.0'dır.

Birçok üretici (Oracle, IBM, EMC, SAP, 

Teradata, HP vb.) Veri 3.0 için 

çalışmalarını başlatmış olup yeni 

teknolojiler ve donanımlar üretmişlerdir 

ancak bu makalenin içinde hiçbirinin 

teknik olarak neler yaptığından ya da 

ürettiğinden bahsetmeyeceğim. Amacım 

kavramları açıklamaktır.

Bütün Veri

Veri 3.0'ın içindekileri ve oluşturdukları ile 

diğer bütün veri ile ilgili kavramları 

birleştirdiğimiz zamansa Bütün Veri'yi

üretebilmiş oluyoruz. Bu kavramın 

içindekileri örnek olarak veri madenciliği, 

geleneksel mimaride kurulmuş sistemler, 

web teknolojileri ve orta katman uygulama 

sunucuları, portal'ler, donanım 

teknolojileri ve yeni nesil bütünleşik 

sistemler, sanallaştırma çözümleri. 

Kısacası veriyi değiştirebildiğimiz ve bunu 

yaparken kullandığımız bütün teknoloji, 

hizmet ve ürünlere bütün veri diyebiliriz. 

Bütün verinin baş kahramanları tabii ki 

büyük veri ve bulut bilişimdir. 

Bütün veri kavramı içinde veri merkezleri 

de etkilenmektedir. Veri merkezi 

dünyasında ise bugünün amacı dev gibi 

merkezler değil, olması gerektiği kadar 

büyük alanlar içinde daha az enerji 

tüketen, daha az soğutma ihtiyacı duyulan 

ve buna karşın daha çok veri saklanabilen

ve işlenebilen sistemlerin varlığı 

adreslenmektedir. Bütün bunları 

sağlayabilmek içinse yine birçok üreticinin 

sektörde yer aldığı bütünleşik sistemler 

(engineered systems) devreye girmektedir.

İçlerindeki sıkıştırma algoritmaları ve 

kullandıkları çok daha az enerji ile yeni 

nesil veri merkezlerinin ana omurgasını 

oluşturmaktadır. Bu veriye ek olarak bulut 

bilişim kavramının da kullanılması ise 

bildiğimi ve alıştığımız büyük veri 

merkezleri modernleşmektedir.

Bütün veri; veri 3.0 galaksisinde yer alan 

büyük veri ve ilişikisel veritabanı sistemleri 

dünyalarının birleştirilmesidir. İlişkisel 

olmayan ortamda Hadoop, NoSQL gibi 

kavramlar yer alırken ilişkisel olan dünyada 

iş zekası, veriambarları, OLTP sistemleri 

gibi alışkın olduğumuz ve yönettiğimiz



sistemler bulunmaktadır. Bütün veri, 

verinin üretildiği yerden (sosyal medya, 

insan verisi, mevcut kurum bilgisi, 

sensörler, araçlar, düşünceler vs.) en uçta 

raporlandığı yere kadar uzanan bir 

kavramdır. 

Gelişim ölçeğine ve kronolojisine bakarsak;

1) Bilgi

2) Veri

3) İlişkisel Veritabanı Sistemleri ve Veri 2.0

4) Büyük Verinin Gelişimi
5) Büyük Veri & İlişkisel Ortam - Veri 3.0

6) Bütün Veri ve Yeni Nesil Veri Merkezleri

Bu aktarmaya çalıştığım kavramların 

bazılarının dünyada henüz çok az entegre 

edilmiş örneği bulunmakta olup teorik 

olarak birçok yeni ve güzel projede hayata 

geçirilmeyi beklemektedir. 

Makalenin bir noktasında tahmine dayalı 

analizin önemini vurgulamak istemiştim.

Bütün veri kavramının ortaya çıkmasının en 

önemli nedenlerinden birisidir, işin bel

kemiğidir "predictive analytics". Örnek 

telekomünikasyondan, günümüz telko

şirketlerinin hiçbiri "sadece "müşterilerinin 

aradıkları kişilere, gezdikleri yerlere 

(lokasyonlara) ya da kullandıkları veri 

paketlerine göre işlem yapmak istemiyor. 

Bunu zaten yaparak, yapabileceklerinin 

tamamını üretmiş ve tüketmiş durumdalar. 

Daha yenilikçi işler yapmak istiyorlar, yani 

yeni tahminler, yeni yollar, daha önce hiç 

adım atılmamış yerleri görmek istiyorlar. 

Bu yöntemle hem daha çok kar elde 

edebilirler hem de müşterilerini daha uzun 

süre ellerinde tutarken, kullandıkları 

teknolojiler değiştiğinden dolayı 

maliyetlerini de düşürmüş olurlar.

Bütün Veri kavramında işlerin uçtan uca 

nasıl yürüdüğünü adım-adım açıklamam 

gerekirse;

1) Bilgiye ihtiyacın ortaya çıkması.

2) Verilerin üretilmesi ya da üretildiği 

yerden çekilmesi.

3) Bu verilerin öncelikle büyük veri 

ortamına alınması ve keşfedilmesi.

4) Keşfedilen verilerin ilişkilerinin analiz 

edilmesi için ilişkisel ortam ile entegre 

edilmesi ve verilerin konsolidasyonu.

5) Konsolide edilmiş veriler üzerine 

veritabanıiçi veri analitiğinin çalıştırılması 

ve istatistik dillerinin kullanılması (R gibi).

6) Ortaya çıkan yeni verilerin raporlanması 

(iş zekası).

Bu süreçlerin içinde büyük veri, bulut 

bilişim ve bütünleşik sistemler de yer 

almaktadır. Hal böyle olunca hem teorik 

hem de pratik alanların tamamında 

yazılım+donanım birlikteliği ile koşan 

uygulamalar en iyi şekilde 

çalıştırılmaktadır.

Günümüzde birçok kurumun elindeki 

veriler ciddi oranlarda artmaktadır. Bu 

artışı kontrol etmekte ve bir alanda 

saklamaktadırlar. Dolayısıyla üretilen veri 

artmakta ancak buna karşın kullanılabilen 

veri aynı oranda artmamaktadır. Veriler 

saklanmakta ve sadece ihtiyaç halinde 

sorgulanmaktadır. Bütün veri kavramının 

bir diğer amacı da üretilen veri ile 

kullanılan veri arasındaki açığın en aza 

indirilmesini sağlamaktır. 

2013 yılı veya 2014 yılı içinde olmasa bile 

bir sonraki 5-10 yıllık stratejik dönemde 

anlatmaya çalıştığım Bütün Veri ve Veri 3.0 

dünyalarının bizim dünyamız ile çok daha 

fazla entegre olduğunu önce hissetmeye 

sonra da yaşamaya başlayacağız.

http://www.oganozdogan.com/

http://www.oganozdogan.com/
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Üyesi

Bu yazıda belirtilen Oracle Grid Infrastructure
ve Database versiyonu; 11.2.0.3.7 dir.

Non-RAC ortamı

RAC ortamı;

RAC Grid Infrastructure (GI) kurulumu;

A. Unix grid user ile racsrv1 ve racsrv2 GI 

kurulumu hazırlıkları yapılır.

1. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında grid

user’larının şifresiz ssh konfigürasyonu 

yapılır;

2. <GI_Software_SetupDir>database/sshset

up/sshUserSetup.sh -user grid -hosts

"racsrv1 racsrv2" -advanced -

noPromptPassphrase

3. RAC GI binary’leri racsrv1 ve racsrv2 

sunucularına grid user’i ile kurulur.

4. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında, 

GI_Home’una opatch versiyonunun en 

son versiyonu geçilir. p6880880 nolu

patch.

5. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında, 

GI_Home’una son patchset (PSU7 => 

p16742216)  geçilir.

B. Rac Database binary kurulumu;

1. Unix oracle user ile racsrv1 ve racsrv2 

Oracle Database binary kurulumu 

hazırlıkları yapılır.

2. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında oracle

user’larının şifresiz ssh konfigürasyonu 

yapılır; 

<GI_Software_SetupDir>database/sshset

up/sshUserSetup.sh -user oracle -hosts

"racsrv1 racsrv2" -advanced –

noPromptPassphrase

3. RAC GI binary’leri racsrv1 ve racsrv2 

sunucularına oracle user’i ile kurulur.

Hostname dbsrv

Database Name oratst01

Instance Name Oratst01

Database Storage FS

Hostname racsrv1 racsrv2

Database 

Name
oratst01r oratst01r

Instance

Name
oratst01

1
oratst01

2

Database 
Storage

ASM ASM



4. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında, 

Oracle_Home’una opatch versiyonunun 

en son versiyonu geçilir. p6880880 nolu

patch.

5. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında, 

Oracle_Home’una son patchset

(PSU7 => p16619892) geçilir. 

C. DataGuard konfigürasyonu;

1. dbsrv sunucusunda, alter database

force logging ; yapılır. Bunun için DB 

nin arşiv modda olması gerekmektedir. 

Alter Database archivelog ;

2. dbsrv sunucusunda, oratst01 db’sinin

Rman backup’ı alınır veya mevcut 

alınmış rman backup’ı kullanılabilir.

3. racsrv1 sunucusunda, oratst011 

instance restore için hazırlanır.

4. dbsrv sunucusunda oratst01 

instance’ında standby controlfile

yaratılır.

5. dbsrv sunucusunda oratst01 

instance’ının initoratst01.ora 

yaratılır.RAC için gerekli değişiklikler 

yapılır. Bu aşamada sadece 

db_uniq_name (oratst01r), 

diagnostic_dest değerleri değiştirilir.

6. racsrv1 ve racsrv2 sunucularında 

+DATADG yaratılır.

7. racsrv1 sunucusunda oratst011 

instance’ı mount modda açılıp db, 

+DATADG ye restore edilir. Dbsrv FS’de

RAC ise ASM de olduğundan, rman’de

restore sırasında set newname

komutları da veriliyor olmalıdır.

8. racsrv1 sunucusunda oracle user'ı ile 

listener yarat;

srvctl add listener -l 

LISTENER_ORATST01 -s -p "TCP:1541" -o 

$ORACLE_HOME

srvctl config listener -l 

LISTENER_ORATST01 -a

srvctl start listener -l 

LISTENER_ORATST01

srvctl status listener -l 

LISTENER_ORATST01

9.  racsrv1 de spfile yarat.

create

SPFILE='+DATADG/oratst01r/spfileoratst

01.ora' from

pfile='/home/app/oratst01/product/11.

2.0.3/dbs/initoratst011.ora' ;

10. racsrv1 de $ORACLE_HOME/dbs altına 

initoratst011.ora ve racsrv2 de 

initoratst012.ora ortak spfile’ı

gösterecek şekilde oluştur.

echo

"SPFILE='+DATADG/oratst01r/spfileoratst

01.ora'" > 

"$ORACLE_HOME"/dbs/initoratst011.ora

echo

"SPFILE='+DATADG/oratst01r/spfileoratst

01.ora'" > 

"$ORACLE_HOME"/dbs/initoratst012.ora

11. racsrv1 de DG  parametreleri ayarla;

alter system set 

local_listener='(DESCRIPTION=(ADDRESS

_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOS

T=racsrv1-vip)(PORT=1541))))' 

scope=both sid='oratst011' ;

alter system set 

remote_listener='oratst01-scan:1561' 

scope=spfile ;

ALTER SYSTEM SET 

db_create_file_dest='+DATADG' 

SCOPE=BOTH;



ALTER SYSTEM SET 
db_create_online_log_dest_1='+DATADG' 
SCOPE=BOTH;
alter system set 
db_file_name_convert='/home/app/oratst0
1/datafile','+DATADG' scope=spfile ;
alter system set 
log_file_name_convert='/home/app/oratst0
1/datafile','+DATADG' scope=spfile ;
alter system set 
standby_file_management='AUTO' 
scope=both ;

alter system set fal_client='oratst01' 
scope=both ;
alter system set fal_server='oratst01_nr' 
scope=both ;
alter system set 
log_archive_config='DG_CONFIG=(oratst01,
oratst01r)' scope=both ;
alter system set 
log_archive_dest_2='SERVICE=oratst01_nr 
LGWR ASYNC REOPEN=60 MAX_FAILURE=50 
MAX_CONNECTIONS=1 
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_R
OLE) DB_UNIQUE_NAME=oratst01' 
scope=both ;
alter system set 
log_archive_dest_1='LOCATION=+DATADG 
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) 
DB_UNIQUE_NAME=oratst01r' scope=both ;
alter system set 
service_names='oratst01r','oratst01' 
scope=both ;

alter database add logfile thread 2 group 3  
'+DATADG' size 104857600 ;
alter database add logfile thread 2 group 4  
'+DATADG' size 104857600 ;
alter database add logfile thread 3 group 5  
'+DATADG' size 104857600 ;
alter database add logfile thread 3 group 6  
'+DATADG' size 104857600 ;

12. dbsrv’de DG parametreleri ayarla;

alter system set fal_client='oratst01' 
scope=both ;
alter system set fal_server='oratst01_r' 
scope=both ;
alter system set 
log_archive_config='DG_CONFIG=(oratst01,
oratst01r)' scope=both ;

alter system set 
log_archive_dest_2='SERVICE=oratst01_r 
LGWR ASYNC REOPEN=15 
NET_TIMEOUT=30 MAX_FAILURE=10 
MAX_CONNECTIONS=1 
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_R
OLE) DB_UNIQUE_NAME=oratst01r' 
scope=both ;
alter system set 
log_archive_dest_1='LOCATION=/home/app
/oratst01/arch
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) 
DB_UNIQUE_NAME=oratst01' scope=both ;

13. dbsrv’de tnsnames.ora’ya RAC db’yi

görecek şekilde, oratst01_r  host string

eklenir.

14. racsrv1 ve racsrv2 de tnsnames.ora’ya

NonRac db yi görecek şekilde, 

oratst01_nr host string eklenir.

15. racsrv1 de, DG log shipment ve apply

başlatılır.

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED 

STANDBY DATABASE USING CURRENT 

LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;

16. racsrv1’de fail over komutu verilir.

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED 

STANDBY DATABASE FINISH FORCE;

ALTER DATABASE COMMIT TO 

SWITCHOVER TO PRIMARY;



D. RAC’a DataGuard Fail Over; (switch

over’da tercih edilebilir)

E. RAC’a racsrv2 nin katılımı;

1. racsrv1’de 2.ci undo tablespace

yaratılır.

CREATE UNDO TABLESPACE "UNDOTBS2" 

DATAFILE '+DATADG' SIZE 500M REUSE 

AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE 

32767M EXTENT MANAGEMENT LOCAL ;

2. racsrv1 de , Redo log’ları Thread

numaraları ile yarat;

alter database add logfile thread 2 

group 3  '+DATADG' size 104857600 ;

alter database add logfile thread 2 

group 4  '+DATADG' size 104857600 ;

alter database add logfile thread 3 

group 5  '+DATADG' size 104857600 ;

alter database add logfile thread 3 

group 6  '+DATADG' size 104857600 ;

alter database enable thread 2 ;

alter database enable thread 3 ;

3. racsrv1 ve racsrv2 de RAC spesifik db

parametreleri set edilir;

alter system set 

cluster_database_instances=2 

scope=spfile sid='*' ;

alter system set cluster_database=true

scope=spfile sid='*' ;

alter system set instance_number=1 

scope=spfile sid='oratst011' ;

alter system set instance_number=2 

scope=spfile sid='oratst012' ;

alter system set thread=2 scope=spfile

sid='oratst011' ;

alter system set thread=3 scope=spfile

sid='oratst012' ;

alter system set 

undo_tablespace='UNDOTBS' 

scope=spfile sid='oratst011' ;

alter system set 

undo_tablespace='UNDOTBS2' 

scope=spfile sid='oratst012' ;

4. racsrv1 de, oracle ux kullanıcısı ile RAC 

service’lerinin yaratılması;

"$ORACLE_HOME"/bin/srvctl add

database -d oratst01r -o 

"$ORACLE_HOME" -p 

+DATADG/oratst01/spfileoratst01.ora -n 

oratst01 -a "DATADG"

"$ORACLE_HOME"/bin/srvctl add

instance -d oratst01r -i oratst011 -n 

racsrv1

"$ORACLE_HOME"/bin/srvctl add

instance -d oratst01r -i oratst012 -n 

racsrv2

5. racsrv1 de RAC DB yi kapatarak 

service’den aç

shutdown immediate

"$ORACLE_HOME"/bin/srvctl start 

database -d oratst01r

6. Cluster data dictionary sini yarat;

SQL> @?/rdbms/admin/catclust.sql

Referanslar ;

RAC and Oracle Clusterware Best Practices

and Starter Kit (AIX) [ID 811293.1]

11.2 Data Guard Physical Standby

Switchover Best Practices using SQL*Plus 

[ID 1304939.1]
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