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1. RESUMO 

 A falta de informação e conhecimento em banco de dados que as pequenas 

empresas têm hoje faz com que ocorra certo descuido em relação à segurança de 

suas bases de dados, deixando as empresas suscetíveis às falhas de 

armazenamento, gerando grandes inconvenientes para seus clientes neste sentido. 

Este artigo visa mostrar como um banco de dados pode ser planejado baseado em 

um mecanismo de redundância para evitar falhas de armazenamento. 

 Foi utilizado um banco de dados open-source e mais três unidades de 

armazenamento removível para a execução deste projeto. Os principais resultados 

observados foram que o banco de dados manteve-se ativo e seus dados em 

segurança durante a falha de armazenamento e a manutenção do mecanismo de 

redundância. 
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2. INTRODUÇÃO 

Dentre os grandes obstáculos de TI enfrentados, destacam-se as falhas de 

armazenamento de banco de dados que ocorrem principalmente em empresas de 

pequeno porte. A grande maioria das pequenas empresas acredita que para ter um 

bom banco de dados ele deve ser pago. De fato por muitas vezes, o 

armazenamento de dados que deveria ser algo crucial para essas empresas, se 

torna algo fútil, acarretando diversos problemas para com seus clientes. 

Para este artigo foi utilizado como exemplo uma empresa que fornece o 

serviço de E-mail Marketing para clientes que desejam divulgar seus produtos e/ou 

serviços para aumentarem suas vendas. Ao adquirir o serviço, o cliente deve 

preparar sua base de dados com os e-mails das pessoas que são o público alvo 

para o recebimento da propaganda, ao final desse procedimento o cliente irá 

acessar a ferramenta disponibilizada para o envio de e-mail marketing para realizar 

o upload do arquivo que contém a base de dados, após isto ele realizará o envio dos 

e-mails e posteriormente apagará o arquivo de seu computador contando que ele 

está salvo no banco de dados da empresa que fornece o serviço, mas ao acessar a 



ferramenta novamente o cliente percebe que sua base de dados não foi salva, 

ocasionando um grande inconveniente para ambas às partes. 

Atualmente qualquer tipo de dado que tenha a finalidade de auxiliar em 

alguma atividade que gere lucro, ou que é útil para as tarefas diárias se torna algo 

extremamente vantajoso, desta forma os dados não podem em hipótese alguma ser 

tratados com desprezo. 

Em escalas maiores pode-se citar um caso de perda de dados que ocorreu 

em 2013, em que a PRODESP (Processamento de dados do estado de São Paulo) 

perdeu dados de motoristas paulistas, bloqueando a emissão de Carteiras Nacionais 

de Habilitação durante três dias. A empresa trabalhou na reconstrução do banco de 

dados através de backups, que felizmente não afetou a integridade dos dados, mas 

por outro lado gerou vários transtornos para diversos trabalhadores que 

necessitavam da carteira diariamente para realizarem suas atividades. 

A maioria das empresas que fornecem algum tipo de serviço tem o objetivo de 

oferecê-lo com qualidade para que o cliente continue a utilizá-lo. O armazenamento 

em banco de dados está presente em praticamente cem por cento das empresas 

atuais e na maioria dos casos é ponto a que se deve dar mais atenção, mas esse 

cenário não é observado nas pequenas organizações. 

 Devido a esse problema e inconveniente que as empresas acabam causando 

para com seus clientes, surge-se a necessidade de criar uma solução que seja 

funcional, eficaz, segura, confiável e que tenha pouco custo de implantação. 

Tolerância a falhas e redundância são os termos mais adequados para representar 

essa solução. 

A solução para o problema de confiabilidade é introduzir a redundância; ou seja, 

armazenamos informações extras que normalmente não são necessárias, mas que 

podem ser usadas no caso de falha de um disco, para recriar a informação perdida. 

Assim, mesmo que um disco falhe os dados não são perdidos [...] [SILBERSCHATZ; 

KORTH; SUDARSHAN, 2006, p. 300]. 

 

Devido às várias reclamações vistas na internet referente a empresas que 

perderam dados de clientes, conclui-se que certas empresas possuem pouca 

experiência em confiabilidade de dados, uma solução open-source efetiva e de baixo 

custo será bem aceita pelos empreendedores, ocasionando a satisfação de seus 

clientes para com o serviço prestado. 

 



3. OBJETIVOS 

Este artigo propõe desenvolver um banco de dados redundante que garantirá 

a segurança dos dados dos clientes das empresas. Espera-se com o 

desenvolvimento deste projeto uma solução de baixo custo, eficiente e de extrema 

importância para as empresas, por meio de um banco de dados open-source e de 

uma tecnologia bastante utilizada chamada RAID (Redundant Array of Independent 

Disks). De acordo com Stallings [2004, p. 171] “O RAID consiste em um 

agrupamento de unidades de discos físicos, visto pelo sistema operacional como 

uma única unidade de disco lógico”.  Este estudo terá o intuito de demonstrar aos 

pequenos empreendedores que para ter segurança com os dados de seus clientes 

não é necessário investir muito financeiramente e nem em mão-de-obra 

especializada. 

 

4. METODOLOGIA 

 Segundo Silberschatz [2006], banco de dados é uma coleção de dados inter-

relacionados e que contém informações relevantes de uma empresa. Já segundo 

Date [2004, p. 3] “o próprio banco de dados pode ser considerado como uma 

espécie de gabinete de arquivamento eletrônico; ou seja, ele é um repositório ou 

recipiente para uma coleção de arquivos de dados informatizados”. 

 Neste projeto será utilizado o banco de dados MySQL. O MySQL é o banco 

de dados open-source mais popular do mundo, ele é desenvolvido e distribuído pela 

Oracle [MYSQL, 2015]. O motivo de se utilizar este banco de dados, segundo o 

artigo do Stroe [2011], é que o MySQL é cada vez mais utilizado e oferece diversas 

vantagens sobre outros bancos de dados concorrentes como o fato de  não haver 

custos de licenciamento, por ele ser open-source o envolvimento da comunidade no 

desenvolvimento torna-se mais constante e suas funcionalidades são muito 

semelhantes ao demais bancos de dados do mercado, e de acordo com Pires o 

MySQL possuí a maior comunidade de usuários de banco de dados de código livre 

[PIRES, C.E.S; NASCIMENTO, R.O.; SALGADO, A.C.]. 

 Será utilizado o MySQL Workbench para monitorar o desempenho do banco 

de dados. O MySQL Workbench é uma ferramenta visual de banco de dados multi-

plataforma desenvolvido pela Oracle [WORKBENCH, 2015]. 

 O termo RAID, significa matriz redundante de discos independentes. O RAID 

constrói um array de paridade que é distribuído pelos discos, ele usa essa 



informação de paridade para possibilitar a recuperação dos dados no caso de falha 

de um dos discos. No RAID 5, 

“[...] cada disco opera independente, permitindo que requisições de E/S distintas 

possam ser satisfeitas em paralelo.[...] o RAID 5 distribui as tiras de paridade por 

todos os discos.[...] A distribuição das tiras de paridade em todos os discos evita a 

possibilidade de formação de gargalos no desempenho do sistema[...]”. [STALLINGS, 

2004, p. 179-180]. 

 

Umas das grandes vantagens de se utilizar o RAID 5 é que se um HD falhar, o 

sistema continua ativo, e é possível substituir o HD defeituoso por um novo sem 

parar o sistema também, mas o grande motivo de se escolher o RAID 5 para essa 

solução é que ele traz segurança e velocidade para com os dados armazenados, 

segurança pois ele irá distribuir um terço de paridade para cada disco e velocidade 

pois os dados também serão distribuídos pelos discos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Para demonstrar a implantação desse banco de dados redundante em uma 

empresa foi utilizado um computador com processador Intel core i3-2328M com 

clock de 2.2Ghz, memória RAM de 4 GB, sistema operacional Linux Ubuntu 14.04 

LTS de 64 bits versão do kernel 3.13.0-54-generic, banco de dados MySQL versão 

5.6.26, MySQL Workbench versão 6.3.4 para monitorar o desempenho do banco de 

dados e do RAID, e mais 3 pen drives de 8 GB cada para simular três HDs  em RAID 

5. Para simular o funcionamento desse projeto em um ambiente empresarial onde se 

realiza uma quantidade razoável de transações no banco, utilizou-se uma base de 

dados para ser inserida nas tabelas, e no momento em que as transações forem 

efetuadas será simulada a queda de um dos HDs e analisada por meio do 

Workbench o funcionamento do RAID para provar que esse sistema é tolerante a 

falhas e confiável. 

 

5.1 - RAID 

 O RAID 5 é a primeira etapa para o desenvolvimento do projeto, que será 

simulado com 3 pen drives de 8 GB cada. Deve-se instalar um software chamado 

Gparted que servirá para formatar os pen drives no sistema ext4, que é um dos 

padrões de sistema de arquivos do Linux. 



 

• sudo apt-get install gparted 

  

Com o Gparted aberto, selecionar um pen drive na parte superior direita, depois 

clicar na partição e selecionar "Unmount" para desmontar a partição do pen drive. 

Após isto selecionar a partição e clicar na parte superior esquerda no ícone "Delete 

the selected partition" para deletar a partição, com a partição ainda selecionada, 

clicar na parte superior esquerda em "Create a new partition in the selected 

unallocated space" para poder criar uma partição no formato ext4, e após isto clicar 

em "Apply all operations" para aplicar as modificações realizadas. Entrar em cada 

um dos pen drives, selecionar a partição ext4 criada, clicar com o botão direito em 

"Manage flags" e selecionar a opção "raid".  

Feito isso, é preciso instalar um software chamado mdadm que será responsável 

por criar o raid. A sequência de comandos utilizada é: 

• sudo apt-get install mdadm, este comando instala o programa. 

• sudo mknod /dev/md0 b 9 0, cria um arquivo de partição. 

• sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 

/dev/sdc1 /dev/sdd1, cria o raid com os três pen drives. 

• sudo mdadm --detail /dev/md0, comando para verificar detalhes, serve para 

verificar o andamento do processo de criação do raid.  

 

Depois de finalizada a sequência de comandos o processo deverá ficar conforme 

Figura 1. 

 

Figura 1: RAID 5. 



• sudo mkfs.ext4 /dev/md0, formata a partição do raid. Após isto se deve 

montar a partição clicando duas vezes sobre ela. 

• sudo chmod -R 777 /media/schulz/eb0e67cf-e23e-486d-b21d-20d2dce54cb8, 

libera as permissões na partição. 

A partir desta etapa deve-se assumir que o banco de dados MySQL será 

instalado na partição do RAID, sem mais detalhes sobre a instalação. 

 

6. RESULTADOS 

Agora será demonstrada a efetividade do RAID utilizando uma base de dados de 

1,5 GB para ser inserida no banco através de uma restauração por linha de 

comando. Se antes disso for analisado no Workbench o desempenho do banco, será 

notado que a utilização dos discos está baixa, pois nesta etapa não é realizada 

nenhuma transação. 

A próxima etapa é realizar o upload da base de dados para analisar no 

Workbench como o banco se comportará. Para isso é utilizado o comando: 

• sudo mysql -u root -pSENHA artigo <~/database.sql 

 

Este comando executa a importação da base "database.sql" no banco de dados 

"artigo", a próxima etapa é verificar como está o desempenho do mesmo. 

 

Figura 2: Status do banco antes da falha. 



 

É percebido através do gráfico da Figura 2 que o fluxo de dados no disco está 

alto, pois nesta etapa é realizado o upload de uma base de dados 

consideravelmente grande. Serão utilizados os valores dos parâmetros “read reqs” e 

”write reqs” (requisições de leitura e requisições de escrita), para comparar com 

resultados posteriores durante os testes. Nesta etapa são processadas 11.000 

páginas de requisições de leitura por segundo e 5.000 páginas de requisições de 

escrita por segundo. A próxima etapa é simular a falha em um HD e depois retirá-lo 

para analisar o desempenho do RAID. Para isso são utilizados os comandos: 

 

• sudo mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1, comando para simular falha no HD. 

• sudo mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1, comando para retirar o HD com 

falha.  

 

 

Figura 3: Status do banco durante a falha. 

 

De acordo com a Figura 3, no momento em que um HD falha as requisições 

de leitura caem para 9.000 pg/s e as de escrita caem para 6.000 pg/s, pois o RAID 

identifica a falha do HD e refaz o array para trabalhar com os dois HDs restantes, 

mas não acontece absolutamente nada com a transação dos dados. O tempo para a 



normalização do sitema é muito curto, em média 30 segundos. Agora é necessário 

analisar se o RAID manterá esse mesmo desempenho quando inserir o HD 

novamente no array. Deve-se inserir um HD novo no lugar do que falhou. Para tal 

procedimento deve-se executar o seguinte comando: 

 

• sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1 

 

 

Figura 4: Status do banco durante reconstrução do array. 

 

É observado na Figura 4 que no momento em que o array é reconstruído, o 

processamento das requisições de leitura e escrita cai bastante, 691 pg/s e 386 pg/s 

respectivamente. Mesmo durante a reconstrução do array como mostra a figura, a 

transação dos dados não é afetada em momento algum, mas o tempo para a 

normalização do sistema já não é mais curto como na etapa em que o HD falha, o 

tempo de normalização agora dura em média 40 minutos, um tempo razoavelmente 

longo para um HD simulado em um pen drive de 8 GB, mas isso não é problema, 

pois apesar dessa demora os dados continuam em segurança graças ao RAID. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo proporciona uma visão muito direta e prática sobre como solucionar 

um problema relativamente simples de tolerância a falhas e redundância que ocorre 



principalmente em pequenas empresas. Pode-se dizer também que esse sistema 

possui um ótimo custo-benefício, pois os softwares e o SO utilizados nessa solução 

são open-source, os únicos gastos possíveis serão com hardware e equipamentos 

complementares. 

Deve-se lembrar de que quedas de energia, acidentes de trabalho e catástrofes 

naturais, podem ocorrer a qualquer momento. Este sistema terá uma efetividade 

ainda maior se o local em que for implantando o servidor com o banco de dados 

redundante, possuir um no-break e um gerador de energia que são equipamentos 

complementares de segurança e disponibilidade. Se ocorrer uma queda de energia 

e o servidor com o banco de dados for desligado inesperadamente, dados podem 

ser perdidos ou o sistema operacional poderá ser corrompido, isso acarretaria um 

prejuízo muito alto, pois além da empresa perder equipamentos, poderia também 

perder clientes. É por esses motivos que os equipamentos complementares serão 

muito úteis juntamente com o banco de dados redundante apresentado neste artigo. 

Um possível complemento para este sistema seria utilizar o paralelismo para 

intensificar o poder de processamento e a escalabilidade. De acordo com Dorneles 

[2007, p.6] “Sistemas paralelos de banco de dados estão ganhando popularidade 

como uma solução que fornece alta performance e escalabilidade em grandes 

bancos de dados. Um sistema paralelo de banco de dados explora 

multiprocessamento para melhorar performance”. 

Ao final deste artigo percebe-se o quão eficiente é esse sistema e o ótimo custo-

benefício que ele traz, podendo ser aplicado por qualquer empresa e profissional, 

sem necessitar de conhecimento específico ou alto investimento para implantação 

do sistema. 
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