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através de arquitetura hyper thread.
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• Profissional com 9 anos de experiência

em bancos de dados relacionais, 8 anos

de experiência em Oracle, 2 anos de 

experiência em Tibero.

• Formado em analise de Sistemas, com 

especialização em banco de dados pela 

UFG.
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Areas de atuação:

• Especialista em ambiente de Alta Disponibilidade.

• Especialista em Banco de Dados Distribuídos.

• Especialista em replicação de dados, auditoria e 

administração.

• Especialista em modelagem de dados.

• Especialista em segurança de banco de dados.

• Especialista em PL/SQL.
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História do Tibero
Por mais de 10 anos, o Tibero tem aumentado continuamente seu market share

devido ao foco em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a tecnologia e a 

estabilidade do produto.

Mais de 1.100 referências Mais de 160 Migrações Mais de 150 referências TAC

Experiência e know-how de migrações
de outros BDs em varios setores e 

ambientes.

127 de Oracle

30 de MS-SQL, DB2, 

etc.

Setor
# de 

casos
Principais clientes:

Publico 90
Korea Meteorological Administration, 

Ministry of National Defense, etc.

Financ. 41
Kookmin Bank, Woori Bank, Shinhan

Bank, etc.

Privado 25 Hyundai Motor, KT, etc.

Referencias do Tibero*TAC : Tibero Active Cluster

Including overseas
references

1,100
Incluindo referências

Internacionais.

http://successimg.com/ge-capital-logo/tricountyheatandair.com*Image*GE-Capital-Logo.jpg/tricountyheatandair.com*financing.html/
http://www.nomuraholdings.com/jp/
http://www.yamagiwa.co.jp/global/
http://jptrans.naver.net/j2k_frame.php/korean/www.itoyokado.co.jp/index.html


Mudanças nas necessidades
dos SGBD

Superior
Performance

Global 
Tibero

Won Large -
Scale DB 
Project 
Orders

Standard 
Enterprise
DBMS

DB Coreano Expande para 
a China

Hyundai Kia Motor 
Adotou o Tibero DB

Melhoria do Tempo de Resposta 
do Registro de Classe  de 20% em 
relação ao DB concorrente 

• Os esforços para expandir no 
mercado chinês dá frutos

• Joint venture com a Inspur da 
China

• Servidores Inspur são fornecidos 
com Tibero DB no mercado chinês

• A transição para uma política 
multi-vendor com a adoção do 
Tibero

• Expectativas atingidas através de 
prova de conceito (POC)

• Migração bem-sucedida e 
operação do sistema de registo de 
classe em Seul Tech e na 
Universidade "Y“

• Adotou o Sistema de alta
performance em Tibero 5 SP1

KEPCO Seleciona o Tibero DB para 
sua próxima geração MDMS

• Migrou para um produto nacional 
no setor público há muito 
dominado por fornecedores 
globais.

• Processa até 500.000 usuários 
simultâneos e até 30 TB de dados 
em tempo real

- Dec. 2013, The Electronic Times -
- Feb. 2015, EDAILY

- Feb. 2015, Digital Times
-Jan., Feb., 2015,
Onsite performance test results

O Tibero não é mais apenas um SGDB alternativo. Está atualmente sendo adotado como o 
principal banco de dados em larga escala para muitas empresas.



Novas features do Tibero 6

Arquitetura 
Competitiva

Alta confiabilidade e
Disponibilidade

Processamento 
de 
Big Data

Alta compatibilidade 
com outros BDs

Funções poderosas de 
segurança e de 
gerenciamento

Capacidade de 
processamento de 
dados em larga escala

Busca continua por 
SGBDs alternativos

Segurança eficaz e 
gerenciamento 
avançado de 
ambientes

Tibero 6 mais potente e confiável

O Tibero 6 foi desenvolvido para fornecer excelência em alto desempenho, BD de larga 
escala, segurança e compatibilidade através de sua inovadora e ponderosa arquitetura 
hyper thread.



Novas features do Tibero 6
A maioria dos produtos recentes de sistemas e softwares usam a arquitetura multi-
thread, que fornece uma estrutura muito mais eficiente para a utilização de recursos do 
que a arquitetura multi-process.

Working Process

WT1 WT2 WT3 WT10CTHR …

Shared Resources

Working Process

WT1 WT2 WT3 WT10CTHR …

Shared Resources

Conceito

• Multi-Thread 

• Minimiza o uso desnecessário de CPU e memória diminuindo 
a context switching (Apenas STACK switching). Algoritmo de 

processamento

• Multi-Process 

• Uso excessivo de memória e  cpu devido ao context 
switching quando as tarefas são alternadas pelo 
agendamento da CPU.

• Mantem  áreas CODE, DATA, HEAP, e STACK, que são 
necessários para cada processo de programas em 
execução 
 Diminui a flexibilidade de utilização de recursos.

• Fornece uma estrutura na qual os recursos são usados de 
forma eficiente e as contenções de recursos diminuem com 
menor uso de memória.

Uso de 

memoria

• uso ineficiente de recursos devido à criação de um novo 

processo para cada conexão de sessão.

• Otimiza a utilização dos recursos, ao permitir que as threads 
dentro de um processo compartilhem recursos.

Overhead de 
comunicação

• IPC devem ser implementadas para passar recursos entre 
processos, o que pode aumentar o overhead do SO.

Tibero Concorrentes

Client Client
Context 

Switching 
 Causa o uso 
excessivo de CPU e 
memória.

Working Process - 1

Working Process - 4

Working Process - 3

Working Process - 2

IPC

IPC

IPC



Novas features do Tibero 6
Toda a estrutura de processos foi integrada e otimizada para prover altíssima eficiência, 
velocidade de I/O, disponibilidade e segurança dos recursos e da comunicação interna.

Arquitetura de Processos Principais Modificações

Arquiterura Hyper thread melhorada

• Hyper thread (working process)
• Multi-threaded cluster manager
• Multi-threaded agent process

Processos integrados

• Integrated backup/recovery process
• Integrated cluster management process

Alta performance com multiplexação do 
processamento de AIO

• AIO execution of control threads

Multiplos listeners

• Improved availability, stability, and scalability

Arquitetura segura

• Supports dedicated processes for 
administrator access only

2
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Storage

DISK DISK DISK

Storage Virtualization

Background Process

Cluster
Management

Shared Memory

Shared
Cache

Buffer
Cache

Redo
Log
Buffer

I/O Process

Monitoring Process

Admin Process

Work Process

Working
Process

Foreground
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Novas features do Tibero 6
O Tibero tornou-se mais eficiente, ao utilizar threads separadas, threads de busca, e 
threads de I/O assíncronas para coletar blocos sujos e escrever em disco, 
respectivamente ao nível de cada thread.

Otimização do Desempenho do Processo de I/O

•Diferenciação das tarefas de coleta de blocos sujos 

e escrita em disco.

• Estrutura que processa de forma eficiente o I/O 

apos a desfragmentação.

Método DBWR dos SGBD Concorrentes

• Processo DBWR em background escreve os blocos 
sujos em disco.

Processo de I/O 
AIO*

Thread

Disk

DBWR
Background 

process

Thread
de busca DBWR

Background 
process

DBWR
Background 

process

Disk
Ruim!!

Ruim!!
Excelente!!

Excelente!!

* AIO : Asynchronous I/O



Novas features do Tibero 6
Com o aumento do número de sessões, o servidor compartilhado do Tibero proporciona 
um desempenho mais confiável devido à sua estrutura eficiente gerando menos carga 
do que o servidor compartilhado dos SGBD’s concorrentes.

Confiabilidade do Servidor Compartilhado Tibero Servidor compartilhado de baixo desempenho

• Cópia desnecessária de memória afetam o 
desempenho.

•Desempenho sofrível pois todas as mensagens são 
geridas pelo dispatcher.

• Problemas com arquitetura baseada em processos.

Working
Process

Working Thread

Working Thread

Working Thread

Control Thread

1

2

3

Tentativa 
de conexão

Distribuição

Resultado

• Eficiência maximizada através da arquitetura hyper 
thread.

•Melhoria drástica no desempenho ao processor 
requisições massivas.

 Centenas de requisições são processadas simultaneamente usando 

apenas algumas working threads.

Dispatcher Process

Response Queue Request Queue

Working Process (Shared Server)

Recurso

Recurso Recurso

Cópia desnecessária de memória

Cópia desnecessária de memória

1

2

34

5

6



Novas features do Tibero 6
Múltiplos processos de background foram integrados a um único processo baseado em 
hyper-thread. Isso permite um ambiente onde os recursos são utilizados com máxima 
eficiência, o tempo de resposta é encurtado, e os processos podem ser geridos de forma 
mais conveniente.

Processo
de I/O

Processos
de recovery

Processo
de Gestão do 

Cluster.

Baixo consumo 
de CPU e 
memória

Respostas 
rápidas

Gestão de 
processos 

conveniente

▪ Processos background 
do TAC foram 
integrados a um único 
processo.

▪ Threads são 
classificadas por 
função dentro de um 
processo

ASCD

WATH

LASW LASC NMGR

LKDW LKDC ACS0

RCOW RCOC

CATH

NMGR WLGC

….

▪ Um processo de 
recovery dedicado é 
utilizado.

▪ Anteriormente, 
algumas working 
threads realizavam o 
trabalho de recovery.

▪ DB Writer, Log Writer, 
Log Archiver, Check 
Pointer e demais 
processos foram 
integrados a um único 
processo.

Working Process

Task Task

Task Recovery

Working Process

Task Task

Recovery Process

Recovery Recovery

[ OLD ] [ NEW ]

[ OLD ] [ NEW ]

[ OLD ] [ NEW ]



Novas features do Tibero 6
O Tibero disponibiliza Tecnologia mundial de ponta em SGBD, o que assegura acesso 
ininterrupto aos serviços de banco de dados, provendo uma proteção eficaz mesmo 
contra falhas inesperadas.

• TAC : Baseado em disco compartilhado.

– A segunda empresa no mundo a fornecer um cluster 

baseado em disco compartilhado (ATIVO – ATIVO)

• TSC : Shared-nothing 

(Active-Standby, Active-Active (Read only))

• Gerenciador de volumes e de Sistemas de 

arquivo para os data files do Tibero

• Fragmentação, espelhamento, e 

rebalanceamento

• Gerenciamento de raw devices

• Backup e recovery online 

• Recuperação de desastres e de mídia

• Multi-node parallel recovery

Confiabilidade

e

Disponibilidade 

do Tibero

Replicação 

de Banco de Dados

Virtualização de

Storage

Backup e

Recovery

TAC : Tibero Active Cluster, TSC : Tibero Standby Cluster



Novas features do Tibero 6
O Tibero foi concebido para responder eficazmente a um grande número de usuários 
simultâneos em vários ambientes corporativos.

Row-Level Locking Multi Version Concurrency Control

• Processa múltiplos usuários simultaneamente 
usando a técnica MVCC (Controle de multi versão de 
concorrência).

•Não há bloqueios nas operações de escrita e leitura.

• Suporta nível de isolamento serializavel.

1123

SELECT …  (TSN:1230)

Rollback Segment
1123

1332

1123

1432

1123

1123

1123

1332 1123

Blocks1

2

3

Tablespace

Data File

Tables

Row Lock

Table Lock

Tablespace Lock



Novas features do Tibero 6
O Tibero garante alto desempenho no processamento  de transações em lote ou de 
grandes volumes de dados através de particiona mento e processamento em paralelo.

Processamento em Paralelo
e Diversos Modos de Particionamento

Star Transformation Bitmap Index

▪ Particionamento Range, list, 
hash, e composite

▪ Consultas em paralelo
▪ Compressão
 Processamento rápido de 

dados em larga escala.

▪ Conversão especializada de 
consultas para o esquema de 
estrela em ambientes DW.

 Otimização de consultas join 
para tabelas alvo.

▪ Índices otimizados para 
ambientes OLAP(Com baixa 
frequência de DML e diversos 
valores duplicados).

 Utiliza o espaço em storage o 
que beneficia o alto 
desempenho.

ROOT

BRANCH BRANCH

LEAF LEAF LEAF LEAF

Key Start 
rowid

End 
rowid

Bitmap

1 11.0 12.9 01001000

2 11.0 12.9 10100010



Novas features do Tibero 6
O Tibero fornece uma compatibilidade superior com SGBDs heterogêneos em 
comparação com seus concorrentes, através de uma ferramenta de migração 
automatizada e compatibilidade com DB links.

Compatibilidade superior com Gateways e DB LinkCompatibilidade superior com outros SGBD’s

• O  Tibero migra automaticamente SQL, procedures, e 
metadados de Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, PostgreSQL, 
and MySQL através de sua ferramenta de migração.

• Os SGBD´s  concorrentes em usualmente não possuem um 
processo automatizado(Alguns trazem um tradutor sql mas 
com funcionalidades limitadas).

• O Tibero oferece mais DB links  dedicados que os concorrentes.
• O Tibero suporta DB link para qualquer SGBD que use JDBC 3.0.
• O Tibero oferece suporte completo a DB link entre Oracle e 

Tibero. 
• Os concorrentes oferecem apenas um gateway ODBC 

limitado.(XA Não é suportado.)

DB2
SQL 

Server
Sybase

Other
DBMSs

SQL, Procedure, Metadata, …

ConcorrentesTibero

Manual
Migration

Automatic
Migration

Classificação Tibero Concorrentes

DB Link

Dedicado

• Oracle 
• DB2

• SQL Server
• Sybase
• Informix
• PostgreSQL
• Greenplum

• DB2
• SQL Server
• Sybase
• Informix

DB Link

Genérico

Todos os  SGBD que 
suportam JDBC 3.0 

- Suporte a XA standard 

Gateway ODBC genérico

- Limitação de 
funcionalidades(ex., XA 
não é suportado. )



Novas features do Tibero 6



Novas features do Tibero 6
O Tibero suporta indexação do tipo range scan para colunas com  TDE (Transparent Data 
Encryption) proporcionando alto nível de segurança sem degradar o desempenho.

001 002 003 004 005

%$#*&^ !@# $*$^^#

Possiblidade do uso de 
Índice range scan

001 002 003 004 005

%$# *&^ !@# $*$ ^^#

Concorrentes

Tibero

＊ SALT option: Assegura que o mesmo valor quando encriptado não 
receba o mesmo hash. 

•Uso de índice para colunas encriptadas.

→ Suporta indexação do tipo range scan e acesso 

randômico para colunas usando TDE sem 

nenhuma restrição.

001

002

003

004

005

%$#

*&^

!@#

$*$

^^#

TDE

Original
Index

Encrypted
Index

Solicitação 
para as 
sessões  

‘001’~’003’

• Executa escaneamento único para colunas 

encriptadas→ Degradação de performance 

devido a impossibilidade do uso do índice 

range scan em colunas encriptadas.

• Não possibilita o uso de índice com SALT*

Indexação para colunas com (TDE) Detalhes da indexação range scan



Novas features do Tibero 6
O Tibero suporta integração com soluções externas via EPL(fornecido  pelo Tibero) com 
até 5 vezes o desempenho do EPA(integração através de um agente), e vários algoritmos 
para garantir uma excelente segurança.

Integração de soluções de terceiros via EPL Suporte a diversos algoritmos de encriptação

O Tibero desenvolveu algoritmos de criptografia adicionais 

para suportar algoritmos padrões de criptografias especificas 

de alguns  países. Ex: O Tibero suporta SMS4, um algoritmo de 

criptografia móvel padrão usado na china.

Método
EPA

Método
EPL

PSM
Biblioteca 
de funções
de soluções

Usa as funções através de chamadas diretas 
ao motor do banco→ Melhoria no 

desempenho

Suporte  de outros SGBDs

Exclusivo do Tibero

Agent
Funções da

solução

Sobrecarga na comunicação Desempenho de integração reduzido

PSM



Novas features do Tibero 6
O Tibero aumenta a confiabilidade da criptografia de dados, proibindo a modificação de dados das 
colunas TDE.

Tibero Outros SGBDs

• O Tibero utiliza assinatura digital rigorosa para detectar e bloquear qualquer tentativa 
de manipulação dos dados nas colunas usando TDE.

Detecta manipulação de blocos de dados através de assinatura digital
 Impossível manipular os dados

Segurança 
dos dados

Data Block

Tentativa de
Manipulação

Detecção de Manipulação

Detecção insuficiente a manipulação de blocos de dados
 Vulnerável a manipulação de dados

Manipulação 
dos dados

Data Block

Tentativa 
de Manipulação

Falha na detecção de manipulação



Novas features do Tibero 6
O Tibero fornece vários utilitários para desenvolvedores e administradores para 
desenvolver e gerenciar eficientemente um SGBDR.

tbAdmin=tbManager tbMigrator tbImport/tbExport

tbLoader tbrmgr Demais utilitários

Exported 
File

tbExport

tbImport Database

Import Objects and Data  

Export Objects and Data

Importa e exporta dados, objetos e 
esquemas de um BD.

Migra dados e objetos de outros 
SGBDs para o Tibero.

Fornece funções de monitoramento, 
e Administração, edição, inserção e 
execução de instruções SQL.

▪tbSQL 
✓ Um utilitário cliente que permite 

executar consultas e rotinas SQL. 

▪tbpc
✓ Pré-compilador para tbESQL/C.

▪tbdv 
✓ Verifica a integridade dos data 

files(header blocks, remaining space, 
etc..)

Executa backup e recover online de 
um BD.

Carrega rapidamente grandes 
volumes de dados no BD.

tbLoader

Log
File

Data File
Control 

File

Error File

Load Data Database

Online Full 
Backup

Incremental 
Backup

Automatic 
Recovery

RMGR

…



Novas features do Tibero 6
Muitas outras novas funções e melhorias foram adicionadas ao Tibero 6.

Arquitetura melhorada

TAC

Backup e Recovery

Funções SQL e Interfaces

• Execução de consultas sem lock

• Notificação rápida a aplicação

• Certificação em S.O

• Suporte a IPV6

• Restart dos processos em background

• Recuperação de mídia a nível de bloco.

• Flashback database

• MTTR (mean time To recovery)

• Melhorias nas funcionalidades do RMGR

• Detecção de quedas no TAC

• Melhorias no global buffer cache hit ratio

• Melhoria no desempenho da comunicação durante o  
bloqueio de memory exchanges

• Adicionado um monitor no gerenciador do cluster 
para garantir estabilidade mesmo durante erros de 
I/O

• Suporte a binary float, binary double e64K 
varchar/nvarchar

• Suporte a vários tipos de objetos

• Melhoria nos pacotes de idioma e de globalização

• Gestão de planos de execução e histórico SQL

• Compartilhamento de cursor Adaptive



Novas features do Tibero 6
Muitas outras novas funções e melhorias foram adicionadas ao Tibero 6.

• Arquitetura de threads 

otimizada

• Tradutor SQL de alta 

compatibilidade

• tbOCI e tbOCI Manager

Tibero 6

•Compatibilidade complete com 
Oracle

✓ 100% de compatibilidade com 
Oracle 

•Integração IMDB

✓ Integração de Tibero Disk DB e In-
memory DB

✓ Resolvidos os problemas de locks 
detectados

•Melhora do TAC e TAS

✓ Melhorias nas funções do TAC e TAS e 
na estabilidade também

Tibero 7

“Arquitetura inovadora 
aliada a uma poderosa 

compatibilidade”

“100% de compatibilidade e 
integração com Oracle IMDB”

“Novo paradigma de dados”

2015 2017 2018

Tibero 8

?!

http://hokorea.tistory.com/1435


Obrigado!

Ronaldo Carlos
Senior Technical Support

Database Specialist
Skype: ronaldo.tmaxsoft

(61) 99862-8935

Luiz Henrique Ernica
Senior Technical Support

(11) 4191-3100
(11) 97556-2162

LINKS UTEIS:

TmaxSoft http://www.tmaxsoft.com/br_en/home_br_en/

Tmax SoftBrasil http://br.tmaxsoft.com

TmaxSoft Technet http://technet.tmaxsoft.com

Tibero Facebook     https://www.facebook.com/tiberobrasil

Tibero Blog Brasil http://tiberodb.blogspot.com.br

Terça de dados http://www.dbabr.com.br/blog/terca-de-dados-13/

http://www.tmaxsoft.com/br_en/home_br_en/
http://br.tmaxsoft.com/
http://technet.tmaxsoft.com/
https://www.facebook.com/tiberobrasil
http://tiberodb.blogspot.com.br/
http://www.dbabr.com.br/blog/terca-de-dados-13/



