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1. ASM nedir, getirdikleri faydalar 

10g’nin çıkması ile kullanımımıza automatic storage manager (asm) girdi. ASM ile disklerimizin 

yönetimini sqlplus, E.M. yada işletim sisteminden komut (asmcmd) aracılığıyla yapabilmekteyiz. 

Avantajlarına gelirsek; 

• Disk ekleme, çıkarma: Yeni disk ekleme, mevcut alanı değiştirme gibi işlemleri kesilme süresi 

olmadan yapabiliyoruz. 

• I/O Paylaşımı: I/O’u mevcut disklere dağıtarak performansı arttırma 

• Direkt I/O kullanımı 

• Mirroring 

 

2. ASM Upgrade 

Burada dikkat etmemiz gereken şey ASM’in versiyonunun kullanacağımız veritabanı versiyonunun 

büyük eşit olması. Yani 10G veritabanında ASM 11 kullanabiliyoruz anlamına geliyor. 

Benzer şekilde 11G veritabanında ASM 10 kullanaMIyoruz. 

Geçiş öncesi utlu111i.sql i çalıştırmak bize upgrade ile ilgili bilgi ve gerekiyorsa çeşitli öneriler (örneğin 

sga memory ile ilgili) verecektir. 

Lokasyonu: $ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1/rdbms/admin/utlu111i.sql 

ASM 10’dan 11’e güncelleyebilmek için oracle kullanıcısına bağlı iken Database Upgrade Assistant’ı 

çalıştırıyoruz. 

[oracle@oracle10 ~]$ dbua
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Next’e tıkladıktan sonra bizden bazı scriptleri çalıştırmamızı isteyecek. 

/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin/localconfig reset (root ile çalıştırılmak gerekiyor) 

Successfully accumulated necessary OCR keys. 

Creating OCR keys for user 'root', privgrp 'root'.. 

Operation successful. 

Configuration for local CSS has been initialized 

Stale CSS daemon is running... killing it now 

Cleaning up Network socket directories 

Setting up Network socket directories 

Adding to inittab 

Startup will be queued to init within 30 seconds. 

Checking the status of new Oracle init process... 

Expecting the CRS daemons to be up within 600 seconds. 

Cluster Synchronization Services is active on these nodes. 

        oracle10 

Cluster Synchronization Services is active on all the nodes. 

Oracle CSS service is installed and running under init(1M) 

Daha sonra scriptin çalışması bittikten sonra grafik ekran vasıtasıyla kurulumumuzu tanımlıyoruz. 

3. ASM’e diskleri tanıtma 

Dosya olarak 4 adet sanal disk oluşturuyoruz. 

#RED HAT 4 

#1GB BOYUTUNDA BOS DOSYA OLUSTUR 

dd if=/dev/zero of=/vdisks/asm01 bs=1024k count=1024 

dd if=/dev/zero of=/vdisks/asm02 bs=1024k count=1024 

dd if=/dev/zero of=/vdisks/asm03 bs=1024k count=1024 

dd if=/dev/zero of=/vdisks/asm04 bs=1024k count=1024 

Count sayısı ile bs parametresindeki değerin çarpımı oluşturacağımız diskin boyutunu verecektir bize. 

1024*1024=1GB 

root kullanıcısı ile bağlıyken aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz. 

#DETACH ET 

losetup -d /dev/loop1 

losetup -d /dev/loop2 

losetup -d /dev/loop3 

losetup -d /dev/loop4 

Loop aygıtlarını detach ederken alabileceğimiz aşağıdaki benzer hata detach edebileceğimiz aygıt 

bulunmadığını belirttiği için önemli değildir. 

ioctl: LOOP_CLR_FD: No such device or address 



ASM (Automatic Storage Manager)  11 Mayıs 2009 

ASM (Automatic Storage Manager)  Emre GILBAZ 

 

#LOOP DEVICE'A BAGLA 

losetup /dev/loop1 /vdisks/asm01 

losetup /dev/loop2 /vdisks/asm02 

losetup /dev/loop3 /vdisks/asm03 

losetup /dev/loop4 /vdisks/asm04 

#LOOP DEVICE’LARIN OWNERINI ORACLE YAP 

chown oracle:dba /dev/loop[1-4] 

İşte oluşturduğumuz disklerimiz 

[oracle@oracle10 vdisks]$ ls -l 

total 4198432 

-rw-r--r--  1 oracle dba 1073741824 May  8 11:29 asm01 

-rw-r--r--  1 oracle dba 1073741824 May  8 11:29 asm02 

-rw-r--r--  1 oracle dba 1073741824 May  8 11:28 asm03 

-rw-r--r--  1 oracle dba 1073741824 May  8 11:28 asm04 

Not: loop device’ların ownerını oracle yapmamak asm instance’ı başlattığımız zaman aşağıdakine 

benzer hatalar almamıza neden olur. 

ORA-15032: not all alterations performed 

ORA-15063: ASM discovered an insufficient number of disks for diskgroup 

Database Configuration Assistant’a girerek disklerimizi ASM’e tanıtalım. 

[oracle@oracle10 ~]$ dbca 
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Not: dbca ile ilgili kullanabileceğiniz komutları dbca –help ile görebilirsiniz. 

dbca -configureASM ile de aynı şekilde çalıştırabilirdik. 

 

Next’e bastıktan sonra Configure Automatic Storage Manager’ı seçip tekrar Next diyoruz.
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Yaratmış olduğumuz diskleri yeni açılan pencerede görebiliyoruz. 

 

 

Loop1, loop2,loop3 ü grubun ismi ASMTEST_HIGH, loop4 ü ASMTEST_EXT olacak şekilde iki farklı 

gruba ayırıyorum.  

Disklerin barınacağı grup adını ASMTEST diye isimlendirdim.  Disk grubunu oluştururken dikkat 

etmemiz gereken önemli nokta redundancy parametresi. 3 (üç) farklı değer (High, Normal, External) 

alabiliyor. 

4. Asm Redundancy Tipleri 

Redundancy ile RAID mantığı benzer diskler oluşturabiliyoruz. High redundancy ile kaybetmeye 

tahamül edemeceğiz dataları barındırıyoruz. Bu işlem için minumum üç disk gerekmekte bunun için 

üç loop device’ımızı kullandık. Üç disk birbirinin eşi oluyor. Disklerden biri kalana kadar problem 

olmadan çalışabiliyoruz ☺ 

Normal redundancy için minumum iki disk gerekmekte. İki disk birbirinin eşi oluyor. 

External seçtiğimiz takdirde mirroring özelliğini kullanmıyoruz. 
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Diğer grubu da eklemek için ilk önce Back daha sonra tekrar create new’e basmak gerekmekte. 

Artık sadece bir diskimiz kaldı onu da external olarak tanıtacağız. 
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Tanıttıktan sonra son durum aşağıdaki ne benzer oldu. 

 

Redundancy ile ilgili external ve high olarak tanımladığımız gruplardaki boş alan aynı olduğuna dikkat 

edelim. 

Sistemimiz ASM kullanmaya hazır. Unutulmaması gereken bir şey ASM’in oracle gibi bir instance 

olduğu şöyleki. 

[oracle@oracle10 ~]$ ps -ef | grep smon 

oracle    5516     1  0 16:16 ?        00:00:00 asm_smon_+ASM 

oracle    6886     1  0 16:23 ?        00:00:06 ora_smon_orcl 

oracle   10279  8307  0 17:21 pts/2    00:00:00 grep smon 

 
Yapılan tüm adımları enterprise manager kullanarakta gerçekleştirebilirdik! 

Bunun için Home’da iken host’a basıyoruz. 

Açılan pencereden daha sonra Targets kısmına geliyoruz. 
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Oluşturduğumuz asm grubuna tıklıyoruz ve gelen ekrandan Data Groups kısmından oluşturduğumuz 

iki grubu görebiliyoruz. 
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Özellikle performance tabı kısmı güzel, disklerin çalışma durumunu, write – read performanslarını 

grafikle görebiliyoruz. 

 

E.M. kullanarak disklerin offline, online, resize,rebalance işlemlerini yapmak mümkün. 

 

5. ASM’I KULLANMA 
 

Şimdi oluşturmuş olduğumuz ASM gruplarında tablespace yaratalım. 

Datalar önemli olduğu redundancy’si high olan grubu seçtim. 

 

SQL> CREATE TABLESPACE TB_DATA DATAFILE '+ASMTEST_HIGH' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 
8K MAXSIZE UNLIMITED; 

 

Tablespace created. 

 

ASMTEST_EXT grubunada önemli dataları içermeyecek tablespace yarattım. 

 

SQL> CREATE TABLESPACE TB_TEST DATAFILE '+ASMTEST_EXT' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 8K 

MAXSIZE UNLIMITED; 

 

Tablespace created. 
 

Tablespace yaratılmadan önceki durum 

Export ORACLE_SID=+ASM 

asmcmd 

ASMCMD> lsdg 
State    Type    Rebal  Sector  Block       AU  Tot al_MB  Free_MB  
Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Nam e 
MOUNTED  EXTERN  N         512   4096  1048576      1024      974                
0             922              0  ASMTEST_EXT/ 
MOUNTED  HIGH    N         512   4096  1048576      3072     2919                
0             920              0  ASMTEST_HIGH/ 
 

Sonraki durum 

ASMCMD> lsdg 
State    Type    Rebal  Sector  Block       AU  Tot al_MB  Free_MB  
Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Nam e 
MOUNTED  EXTERN  N         512   4096  1048576      1024      922                
0             922              0  ASMTEST_EXT/ 
MOUNTED  HIGH    N         512   4096  1048576      3072     2760                
0             920              0  ASMTEST_HIGH/ 
 

Yaratmış olduğumuz tablespace’lerei dba_objects’teki datayı ekleyelim. 

SQL> set timing on; 

SQL> create table onemli_data tablespace tb_data as select * from dba_objects; 

Table created. 

Elapsed: 00:00:30.77 

 

SQL> create table onemsiz_data tablespace tb_test as select * from dba_objects; 

Table created. 

Elapsed: 00:00:01.72 
 

SQL> create table onemli_data2 tablespace tb_data as select * from dba_objects; 
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Table created. 

Elapsed: 00:00:02.80 

 

SQL> create table onemli_data4 tablespace tb_data as select * from onemli_data; 

Table created. 

Elapsed: 00:00:00.62 

 

SQL> create table onemsiz_data1 tablespace tb_data as select * from onemsiz_data; 

Table created. 
Elapsed: 00:00:34.37 

 

Görüldüğü gibi tablonun yaratılma zamanı bize performansla doğru sonucu vermeyecek şekilde 

değişiyor, asm’i sanal makine ve disk olarak ta taşınabilir disk kullandığım için böyle olması normal 

olabilir. 100*100 satırdan ve 300 random büyük harfli datalardan oluşan bir tablo yaratıp bu tablonun 

datalarını farklı bir tabloya aktarmayı denedim. 

 
/* TABLOLARIMIZI TB_DATA TABLESPACE'INDE YARATIYORU Z */  
create  table  onemli_data ( deger varchar2 ( 500 ))  tablespace  tb_data ;  
create  table  onemli_cogalt ( deger varchar2 ( 500 ))  tablespace  tb_data ;  
 
/* TABLOYA RANDOM DATA ILE COGALTIYORUZ */  
begin  
  for  j in  1.. 100  loop  
    for  i in  1.. 100  loop  
      insert  into  onemli_data values( DBMS_RANDOM.STRING( 'U' , 300 ));  
    end  loop;  
    commit;  
  end  loop;  
end;  
 
PL/SQL procedure successfully completed. 
Elapsed: 00:00:32.95 
Elapsed: 00:00:26.82 
Elapsed: 00:00:30.60 
 
/* TABLOYA OLUSTURDUĞUMUZ DATA ILE 10*10 KEZ COGALTIYORUZ */  
begin  
  for  j in  1.. 10 loop  
    for  i in  1.. 10 loop  
      insert  into  onemli_cogalt select  * from  onemli_data ;  
    end  loop;  
    commit;  
  end  loop;  
end;  
 
Elapsed: 00:08:24.84 
Elapsed: 00:08:21.13 
 
begin  
  for  j in  1.. 10 loop  
    for  i in  1.. 10 loop  
      insert  into  onemsiz_cogalt select  * from  onemsiz_data ;  
    end  loop;  
    commit;  
  end  loop;  
end;  

 
Elapsed: 00:05:31.13 
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High redundancy’de yazmayı üç diske attığı için süre external redundancy’ye göre daha uzun çıksa da 

tüm diskler tek diskte sanal şeklinde olduğu için bu durum gerçeği yansıtmayabilir.  

Aynı durumu asm kullanmayan tablespacede oluşturarak süreyi karşılaştırdım. 
begin  
  for  j in  1.. 10 loop  
    for  i in  1.. 10 loop  
      insert  into  onemsiz_cogalt select  * from  onemsiz_data ;  
    end  loop;  
    commit;  
  end  loop;  
end;  
 
Elapsed: 00:06:02.73 

 

High olana göre iki dakika kadar hızlı external’a göre 30 saniye civarında yavaş bir sonuç elde ettim. 
 

5.1. ASM viewleri 

ASM ile ilgili v$asm_disk, v$asm_disk_iostat, v$asm_operation ve v$asm_attribute viewleri 

bulunmakta. 

Bu viewleri kullanarak asm’in attribute, disk bilgilerini alabiliriz. 

 

5.2. Diski offline’a alma 

Şimdi disklerden birinin bozulduğu durumu ele alalım. 

Bu işlemi ASM’in versiyonu 11 ise gerçekleştirebiliyoruz. 
Bu işlemi Enterprise Manager kullanarak yada sql plus aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz. 

 

Sql plus’la +ASM instance’ına bağlanıyoruz. 
Export ORACLE_SID=+ASM 
sqlplus “/as sysdba” 
 
SQL> ALTER DISKGROUP ASMTEST_HIGH OFFLINE DISK ASMTEST_HIGH_0002; 
Diskgroup altered. 
 
Durumunu tekrar kontrol edelim 
 
SQL> select name,mount_status,mode_status from v$as m_disk; 
 
NAME                           MOUNT_S MODE_ST 
------------------------------ ------- ------- 
ASMTEST_EXT_0000               CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0002              MISSING OFFLINE 
ASMTEST_HIGH_0001              CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0000              CACHED  ONLINE 
 
Orcl instance’ına geçip iki disk kullanırken yeni d ata ekliyoruz. 
 
Export ORACLE_SID=orcl 
sqlplus “/as sysdba” 
SQL> set timing on; 
SQL> select count(*) from onemli_cogalt; 
 
  COUNT(*) 
---------- 
   1000000 
 
Elapsed: 00:01:41.07 
begin  
  for  j in  1.. 10 loop  
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    for  i in  1.. 10 loop  
      insert  into  onemli_cogalt select  * from  onemli_data ;  
    end  loop;  
    commit;  
  end  loop;  
end; 
 
PL/SQL procedure successfully completed. 
Elapsed: 00:02:26.64 
 
SQL> select count(*) from onemli_cogalt; 
 
  COUNT(*) 
---------- 
   2000000 
 
Elapsed: 00:01:10.39 
 

5.3. Diski online’a alma 

Şimdi offline moda aldığımız diskimizi tekrar online moda alalım. 
 
SQL>ALTER DISKGROUP ASMTEST_HIGH ONLINE DISK ASMTEST_HIGH_0002; 
SQL> ALTER DISKGROUP ASMTEST_HIGH ONLINE DISK ASMTEST_HIGH_0002; 
 
Diskgroup altered. 
 
SQL>  select name,mount_status,mode_status from v$a sm_disk; 
 
NAME                           MOUNT_S MODE_ST 
------------------------------ ------- ------- 
ASMTEST_EXT_0000               CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0001              CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0000              CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0002              CACHED  SYNCING 
 
Online’a çektiğimizde otomatik olarak diğer datalarla senkronize etmeye başladı bu özellik 11g’de 

mevcut olup ASM Fast Mirror Resync olarak geçmektedir. 

Kısa bir zaman geçtikten sonra tekrar kontrol ettiğimiz zaman 

 
NAME                           MOUNT_S MODE_ST 
------------------------------ ------- ------- 
ASMTEST_EXT_0000               CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0001              CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0000              CACHED  ONLINE 
ASMTEST_HIGH_0002              CACHED  ONLINE 
 
Senkronize işleminin bittiğini görebiliyoruz. 

 

6. ASMCMD ile ilgili 

ASMCMD’ye giriş yaptıktan sonra cp komutu ile ASM yada işletim sistemi dosya sistemine dosya 

kopyalayabiliyoruz. Ayrıca remote olarak farklı ASM instance’ına da kopyalamak mümkün. 

 

Örnek: 
ASMCMD> pwd 
+asmtest_ext/orcl/datafile 
ASMCMD>cp TB_TEST.256.686749845 /u01/TB_TEST.dbf 
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ASMCMD>cp TB_TEST.256.686749845 
+ASMTEST_EXT/orcl/datafile/TB_TEST.256.686749845.ba ckup 
source +asmtest_ext/orcl/datafile/TB_TEST.256.68674 9845 
target +asmtest_ext/orcl/datafile/TB_TEST.256.68674 9845.backup 
copying file(s)... 
file, +ASMTEST_EXT/orcl/datafile/tb_test.256.686749 845.backup, copy 
committed. 
ASMCMD> ls -l 
Type      Redund  Striped  Time             Sys  Na me 
DATAFILE  UNPROT  COARSE   MAY 14 11:00:00  Y    TB _TEST.256.686749845 
                                            N    
tb_test.256.686749845.backup => 
+ASMTEST_EXT/ASMTESTING/DATAFILE/TESTING.257.686834 963 
 
 
 

Md_backup ve md_restore komutları ile oluşturduğumuz grupların yedeğini alıp restore işlemi 

gerçekleştirebiliyoruz. 

 

Help komutu ile kullanılabileceğimiz asm komutlarını görüntüleyebiliriz. 

 

7. SONUÇ 

ASM’in disk yönetimini kolaylaştırdığı bir gerçek. Özellikle yönetim olarak üç farklı araçtan 

yararlanabilmemiz güzel bir özellik. Ayrıca Oracle’ın ürettiği bir sistem olması da kullananlar için 

avantaj. Özellikle raid kullanmanın mümkün olmadığı sistemlerde asm kullanmak maaliyet açısından 
büyük avantaj sağlayacaktır.  Örnek olarak sadece datafile olarak kullansamda control file gibi 

oracle’ın dosyalarınıda asm’de barındırmak mümkün.  


