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INTRODUÇÃO 
O Oracle Database 11g está disponível em uma variedade de edições sob medida para 
atender às necessidades de TI e negócios de todas as organizações. A Oracle também 
oferece diversos recursos opcionais para o Oracle Database 11g Enterprise Edition para 
requisitos específicos de negócios e TI. Este artigo descreve os recursos e opções 
(options) disponíveis em cada edição do Oracle Database 11g.  

• O Oracle Database 11g Standard Edition One oferece facilidade de uso, potência e 
relação preço/desempenho sem precedentes para aplicações de grupos de trabalho, 
departamentais e web em um único servidor com um máximo de 2 soquetes. 

• O Oracle Database 11g Standard Edition está disponível para um único servidor 
ou servidores em clusters com uma capacidade total máxima de quatro soquetes. 
Ele inclui o Oracle Real Application Clusters como um recurso padrão sem 
custos adicionais. 

• O Oracle Database 11g Enterprise Edition está disponível para um único servidor 
ou servidores em clusters sem limitação de soquetes. Ele possibilita o gerenciamento 
de dados de forma segura, eficiente e confiável para aplicações de transações críticas, 
data warehouses com uma grande quantidade de consultas e diferentes cargas 
de trabalho.  

Todas as edições do Oracle Database 11g são construídas usando a mesma arquitetura 
confiável de banco de dados e são totalmente compatíveis entre sí. Elas estão 
disponíveis para uma variedade de sistemas operacionais e incluem um conjunto comum 
de ferramentas de desenvolvimento de aplicações e interfaces de programação. Ao usar 
o Oracle Database 11g você pode começar com a Standard Edition One e, conforme sua 
empresa cresce, facilmente atualizar para as versões Standard Edition ou Enterprise 
Edition, dependendo do que melhor atender às suas necessidades. Um dos benefícios 
do Oracle é a facilidade de upgrade (basta instalar o software da próxima edição); você 
não faz *nenhuma* alteração no seu banco de dados ou aplicações e obtém o 
desempenho, escalabilidade, confiabilidade e segurança pelos quais o Oracle é 
reconhecido em um ambiente fácil de gerenciar.
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OPÇÕES DA ENTERPRISE EDITION 

Cada edição do Oracle Database 11g tem um conjunto comum de recursos 
e funcionalidades para atender aos diversos requisitos das aplicações comerciais 
de hoje em dia. Além disso, a Oracle oferece uma gama derecursos opcionais (opções) 
da Enterprise Edition para processamento de transações, data warehousing e outras 
aplicações comerciais específicas envolvendo transações críticas em larga escala.  

Oracle Active Data Guard 

O Oracle Active Data Guard — uma opção do Oracle Database 11g Enterprise Edition — 
melhora a qualidade do serviço e a utilização do hardware redundante ao retirar a carga de 
trabalho de atividades que usam muitos recursos de um banco de dados de produção para um ou 
mais bancos de dados em standby sincronizados. O Oracle Active Data Guard permite o acesso 
somente de leitura a um banco de dados físico em standby para consultas, ordenações, geração de 
relatórios, acesso via web, etc., ao mesmo tempo que aplica continuamente alterações recebidas 
do banco de dados de produção. Além disso, o Oracle Active Data Guard pode permitir que 
um banco de dados em standby seja aberto e usado para testes e, em seguida, seja rapidamente 
revertido para um standby viável para recuperação de desastres. Nenhuma alteração no banco de 
dados de produção é perdida durante o teste. O Oracle Active Data Guard também possibilita o 
uso de backups incrementais rápidos ao deslocar a carga dos backups para um banco de dados em 
standby e pode fornecer vantagens adicionais de alta disponibilidade e proteção de desastres 
contra paradas planejadas ou não planejadas em um ambiente de produção. 

Oracle Advanced Compression 

O Oracle Advanced Compression — com o Oracle Database 11g Enterprise Edition — te ajuda 
a gerenciar sua crescente quantidade de dados (que, em média. triplica a cada dois anos) com 
custos reduzidos. O Oracle Advanced Compresssion comprime qualquer tipo de dado, incluindo 
dados estruturados e não estruturados, como documentos, imagens e multimídia, bem como o 
tráfego de rede e dados que estão sendo utilizados durante o backup. Consequentemente, o 
Oracle Advanced Compression te ajuda a usar os seus recursos de forma mais eficiente e com 
menores custos de armazenagem.  

Oracle Advanced Security  

O Oracle Advanced Security possibilita a criptografia transparente dos dados armazenados 
no banco de dados e a criptografia de rede para os dados que trafegam pela rede. Além disso, 
ele fornece um conjunto completo de serviços robustos de autenticação para o Oracle Database. 
A criptografia de rede é implementada através de algorítmos de criptografia e integridade 
de dados padrão de mercado. Essa opção fornece uma gama de algoritmos e níveis de 
codificação para implantação. Os  serviços robustos de autenticação suportam um conjunto 
abrangente de opções de autenticação de terceiros padrão de mercado. As opções de autenticação 
incluem serviços de sign-on único ao Oracle Database operando com estruturas existentes de 
autenticação e opções de autenticação de duas camadas como cartões inteligentes e cartões de 
token. 



Família de produtos Oracle Database 11g  

 

3 

Oracle Database Vault  

O Oracle Database Vault controla quando, onde e por quem os dados e as aplicações podem ser 
acessados, protegendo sua empresa contra a ameaça mais comum à segurança: usuários internos 
mal-intencionados. Aplicando o conceito de separação de tarefas (segregation of duties – SoD), 
mesmo entre administradores, o Oracle Database Vault serve como um robusto controle 
preventivo adicional para ajudar a atender ou superar a rígida necessidade de conformidade e 
requisitos de privacidade de hoje em dia. Ele faz isso controlando o acesso aos dados de 
aplicações e do banco de dados, mesmo por superusuários e outros usuários com altos 
privilégios. Ele também aplica autorização de múltiplos fatores, através de regras comerciais 
flexíveis e rastreia quem está acessando o que e quando através de relatórios de segurança 
prontos para usar. Novos requisitos de controle interno encontrados em regulamentações podem 
ser difíceis e caros de implementar em um ambiente com diversas aplicações. O Oracle Database 
Vault permite que os controles de acesso sejam aplicados de forma transparente sob as aplicações 
existentes. Os usuários podem ser impedidos de acessar determinados dados de aplicações ou de 
acessar o banco de dados fora do horário normal; requisitos de separação de tarefas podem ser 
aplicados para diferentes administradores do banco de dados sem prejuizo para as suas 
atividades. 

Oracle Data Mining  

O Oracle Data Mining permite que os clientes produzam informações preditivas que possam 
ser transformadas em ações e construam aplicações de inteligência comercial integradas. Ao usar 
a funcionalidade de extração de dados incorporada ao Oracle Database 11g, os clientes podem 
encontrar padrões e percepções ocultos em seus dados. Os desenvolvedores de aplicações 
podem automatizar rapidamente a descoberta e distribuição de novos recursos de inteligência 
comercial (previsões, padrões e descobertas) por toda a sua organização.  

Oracle In-Memory Database Cache  

O Oracle In-Memory Database Cache permite que você melhore os tempos de resposta e 
throughput das transações de aplicações, armazenando em memória subconjuntos de dados de um 
Oracle Database na camada de aplicações. A sincronização de dados automática entre o cache e o 
Oracle Database garante a consistência dos dados. Ao trazer os dados para mais perto das 
aplicações e processar as consultas em um banco de dados na memória, suas aplicações poderão 
acessar, capturar ou atualizar as informações muito mais rapidamente. A opção Oracle In-
Memory Database Cache (IMDB Cache) do Oracle Database 11g armazena em cache e processa 
os dados na memória das próprias aplicações, deslocando a carga de processamento de dados 
para os recursos da camada intermediária. Qualquer latência de rede entre a camada intermediária 
e o banco de dados de back-end é removida do caminho da transação, fazendo com que cada 
transação possa ser executada frequentemente até 10 vezes mais rapidamente. Isso é 
especialmente útil onde são necessárias taxas muito altas de processamento de transações, como 
as encontradas em sistemas do mercado de ações, sistemas de intercâmbio de telecomunicações e 
ambientes de fabricação em tempo real. Todos os dados na camada intermediária estão 
totalmente protegidos através da recuperação local e postagem assíncrona para o Oracle 
Database de back end. 
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Com o Oracle Database 11g, a capacidade de implantar o IMDB Cache de forma transparente 
com as aplicações Oracle já existentes se torna muito mais fácil, com tipos comuns de dados, 
suporte a SQL e PL/SQL e suporte nativo à Oracle Call Interface (OCI). 

A opção Oracle In-Memory Database Cache do Oracle Database Enterprise Edition baseia-se 
no Oracle TimesTen In-Memory Database.  

Oracle Label Security  

O Oracle Label Security adiciona proteção abrangente à informações importantes. Ele fornece 
recursos de segurança em múltiplos níveis para proteger o acesso aos dados que chegam até 
as linhas individuais nas tabelas e resolve os problemas do mundo real de segurança de dados 
e privacidade enfrentados por entidades governamentais e comerciais por todo o mundo. 
O Oracle Label Security pode ser associado ao recurso Oracle Virtual Private Database, a 
Funções de Aplicações Seguras e ao Oracle Database Vault para fornecer soluções robustas para 
a proteção de informações de identificação pessoal.  

Oracle OLAP  

A opção Oracle OLAP é um servidor de processamento analítico on-line (OLAP), com diversos 
recursos, incorporado ao banco de dados Oracle. A opção Oracle OLAP pode ser usada para 
melhorar as aplicações e ferramentas de inteligência comercial com base em SQL, melhorando 
o desempenho de consultas e enriquecendo-as com conteúdo analítico. Como uma solução 
OLAP totalmente incorporada ao banco de dados Oracle, a opção Oracle OLAP permite 
o gerenciamento centralizado de dados e regras comerciais em uma plataforma segura, escalável e 
pronta à empresa. A novidade do Oracle Database 11g é o suporte às visões materializadas 
baseadas em OLAP que podem substituir a necessidade de substituir talvez milhares de visões 
materializadas por um único cubo OLAP fácil de gerenciar, altamente compacto e com recursos 
eficientes de atualização.  

Oracle Partitioning  

O Oracle Partitioning melhora o ambiente de gerenciamento de dados para aplicações de 
OLTP, datamarts e data warehouse, adicionando recursos significativos de gerenciabilidade, 
disponibilidade e desempenho para grandes tabelas e índices de bancos de dados subjacentes. 
O Oracle Partitioning permite que tabelas grandes sejam quebradas em pedaços menores 
que podem ser gerenciados individualmente, ao mesmo tempo que mantém uma visualização 
única dos dados no nível de aplicações. Uma enorme variedade de métodos de particionamento 
é suportada, incluindo a capacidade de permitir que tabelas muito grandes (e seus índices 
associados) sejam particionados em unidades menores e mais fáceis de serem gerenciadas, 
fornecendo uma abordagem de “dividir e conquistar” para o gerenciamento de bancos de dados 
muito grandes. O particionamento também melhora o desempenho, uma vez que o otimizador 
irá suprimir as consultas que usam somente as partições relevantes de uma tabela ou índice 
em uma pesquisa. O Oracle Partitioning pode também gerenciar o ciclo de vida da informação, 
eliminando a necessidade de adquirir continuamente soluções de armazenamento de alto 
desempenho limitando o crescimento dos dados a uma solução de armazenamento low-end 
escalonável. 
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Oracle RAC One Node  

O Oracle RAC One Node é a versão de nó único do Oracle Real Application Clusters (Oracle 
RAC). Ele permite que os clientes utilizem por padrão um único modelo de implantação para 
todas as suas necessidades de banco de dados. O Oracle RAC One Node faz com que o banco 
de dados tenha alta disponibilidade  na presença de falhas no hardware do computador, falhas 
no software ou eventos planejados de manutenção de software. No caso de falhas, a instância 
do banco de dados é reiniciada em um servidor disponível no cluster e as conexões cliente 
são movidas para a nova instância. O Oracle RAC One Node pode ser atualizado on-line 
para o Oracle RAC completo (necessária a licença do RAC) para redimensionar para 
múltiplos servidores. 

Oracle Real Application Clusters  

O Oracle Real Application Clusters (RAC) utiliza o poder de processamento de diversos 
servidores interconectados em um cluster; permitindo o acesso a um único banco de dados 
a partir de múltiplos servidores em um cluster, isolando tanto as aplicações como os usuários 
do banco de dados das falhas do servidor e, ao mesmo tempo, fornecendo desempenho que 
pode ser redimensionado com baixo custo conforme a demanda; e é um componente essencial 
para grid computing que permite que múltiplos servidores acessem um único banco de dados 
ao mesmo tempo. O Oracle Database 11g também inclui o Gerenciamento de Armazenamento 
Automático (ASM) e o Oracle Clusterware. Ao combinar o uso do ASM e do Oracle 
Clusterware, é possível virtualizar o armazenamento, os servidores de banco de dados, 
os servidores de aplicações, o gerenciamento holístico e todos os outros aspectos 
relacionados à implantação e ao gerenciamento de um ambiente de TI virtualizado. 

Oracle Real Application Testing  

Empresas ágeis almejam poder adotar rapidamente novas tecnologias, sejam sistemas 
operacionais, servidores ou software, para ajudá-las a se manter à frente da concorrência. 
Entretanto, as mudanças sempre trazem um período de instabilidade para os sistemas críticos de 
TI . O Oracle Real Application Testing, com o Oracle Database 11g Enterprise Edition, permite 
que as empresas adotem rapidamente novas tecnologias enquanto eliminam os riscos associados 
à mudança. O Oracle Real Application Testing combina um recurso de captura e reprodução de 
carga de trabalho com um analisador de desempenho de SQL para ajudar você a testar as 
mudanças em cargas de trabalho reais e, em seguida, a refiná-las antes de colocá-las em produção. 

Oracle Spatial  

O Oracle Spatial permite que os usuários e desenvolvedores de aplicações façam a integração 
perfeita de seus dados espaciais em suas aplicações comerciais. O Oracle Spatial facilita a análise 
com base nos relacionamentos espaciais dos dados associados, como a proximidade dos locais 
de lojas ou clientes dentro de uma determinada distância e a receita de vendas por território. 
O Oracle Spatial gerencia os dados espaciais em um banco de dados padrão do setor, resultando 
na integração de aplicações no servidor de dados. Isso permite que as ferramentas e as aplicações 
dos fornecedores acessem dados espaciais diretamente do Oracle Database, possibilitando a 
interoperabilidade e minimizando os custos.  
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Oracle Total Recall  

O Oracle Total Recall fornece o recurso de rastrear e arquivar de forma transparente alterações 
históricas feitas em todos os dados armazenados em um banco de dados Oracle. Os dados 
do histórico são guardados em um storage seguro e altamente otimizado e podem ser acessados 
facilmente através de consultas de Flashback. O Oracle Total Recall fornece uma solução para a 
retenção de informações de histórico. Com o Oracle Total Recall, todas as alterações feitas nos 
dados são guardadas para fornecer um histórico completo de alterações de informação. Isso 
significa que os auditores podem não somente visualizar quem fez o que e quando, mas também 
visualizar quais eram as informações em um determinado momento, algo que anteriormente só 
era possível construindo na aplicação ou através de políticas de retenção de backup que custam 
caro. Além disso, o Oracle Total Recall proporciona mais facilidade de gerenciamento, 
automatizando a limpeza de dados históricos com base nas políticas de retenção especificadas. O 
rastreamento do histórico não afeta as aplicações e é totalmente transparente para elas.  

 

PACOTES DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS  

A Oracle fornece uma solução de gerenciamento integrada para o banco de dados Oracle através 
de uma abordagem exclusiva de gerenciamento de aplicações top-down. Com os novos recursos de 
autogerenciamento, a Oracle elimina as tarefas administrativas demoradas e sujeitas a erros, de 
forma que os administradores de banco de dados possam se concentrar nos objetivos 
estratégicos da empresa em vez de fazer simulações de desempenho e disponibilidade.  

Oracle Change Management Pack  

O Oracle Change Management Pack permite que os administradores de banco de dados 
façam alterações complexas nos objetos de esquemas de forma segura, rastreiem os esquemas 
e bancos de dados ao longo do tempo, façam cópias de esquemas ou objetos e comparem 
e sincronizem esquemas e bancos de dados. Com o Oracle Change Management, você pode 
também propagar as definições de objetos para um ou mais locais, clonar objetos de esquema 
com um subconjunto dos dados e planejar alterações de esquema ao longo da vida do banco 
de dados e de suas aplicações. 

Oracle Configuration Management Pack  

O Oracle Configuration Management Pack permite que os administradores de banco de dados 
rastreiem as informações de configuração de hardware e software dos servidores e bancos de 
dados gerenciados pelo Enterprise Manager. Essas informações podem então ser verificadas, 
pesquisadas, comparadas, exportadas e rastreadas historicamente. O pacote também oferece 
recursos de gerenciamento de políticas e patches com base nas informações de configuração. Por 
fim, para facilitar as implantações, a clonagem de funcionalidades tanto para os softwares da 
Oracle, bem como dos bancos de dados associados, também é possível. Um benefício 
fundamental é proporcionado através do recurso de comparar as configurações de dois bancos 
de dados, para a resolução mais rápida de problemas.  
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Oracle Data Masking Pack  

O Oracle Data Masking Pack permite que as organizações compartilhem dados de produção 
em ambientes de teste com desenvolvedores de aplicações ou testadores de software sem 
violar as políticas de privacidade ou confidencialidade. O Data Masking Pack, um membro 
da família Enterprise Manager de soluções de gerenciabilidade de banco de dados, ajuda os 
DBAs e os administradores de segurança de informação a substituírem dados importantes 
por dados realistas, porém manipulados através de máscara de dados  

Oracle Diagnostic Pack 

O Oracle Diagnostic Pack fornece diagnóstico de desempenho automático e funcionalidade 
de monitoramento avançado de sistemas. O Diagnostic Pack inclui os seguintes recursos: 
• Repositório Automático da Carga de Trabalho • Automatic Database Diagnostic Monitor 
(ADDM) • Monitoramento de desempenho (banco de dados e servidor) • Notificações de 
eventos: métodos, regras e programação de notificação • Histórico de eventos e histórico métrico 
(banco de dados e servidor) • Paralisações. 

Oracle Provisioning e Patch Automation Pack  

O Oracle Provisioning Pack automatiza a implantação de software, aplicações e patches. 
Este pacote fornece provisionamento de baixo nível de imagens de sistemas operacionais 
e software, incluindo a aplicação automatizada de patches para os produtos Oracle e o sistema 
operacional, Critical Patch Updates, banco de dados, Real Application Clusters (RAC), 
provisionamento de aplicações e conversões de instâncias únicas para RAC com apenas um 
clique. 

Oracle Tuning Pack  

O Oracle Tuning Pack fornece aos administradores de banco de dados um gerenciamento 
de desempenho especializado do ambiente Oracle, incluindo ajuste de SQL e otimizações 
de armazenamento. Para usar o Tuning Pack, você precisa ter também o Diagnostic Pack. 
O Tuning Pack inclui os seguintes recursos:  

• SQL Access Advisor  

• SQL Tuning Advisor  

• SQL Tuning Sets 

• Reorganização de objetos  
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PRODUTOS RELACIONADOS  

Oracle Audit Vault  

O Oracle Audit Vault é uma solução de classe empresarial de gerenciamento e consolidação de 
auditoria que permite que as organizações simplifiquem a geração de relatórios de conformidade, 
detectem ameaças de forma proativa, reduzam os custos e mantenham seguros os dados de 
auditoria. Tendo que lidar com inúmeras exigências de regulamentações e com a crescente 
preocupação em relação a ameaças internas, as organizações estão utilizando os dados de 
auditoria do banco de dados como uma medida importante de segurança, aplicando o princípio 
do “confiarmas confirmar”. O Oracle Audit Vault fornece uma visualização detalhada e 
abrangente dos dados de auditoria extraídos do banco de dados, ajuda a garantir a integridade 
dessas informações e pode reduzir o custo da conformidade, tornando mais fácil para os 
auditores e a equipe de segurança gerenciar esses dados e gerar relatórios com base neles.  

Oracle Exadata Storage Server 

Ao lidar com bancos de dados muito grandes, as consultas ainda precisam ler dados do disco e, 
em seguida, processá-los o mais rápido possível. Nos últimos anos, se tornou claro que a 
velocidade do subsistema de I/O e a largura de banda se tornaram um dos principais gargalos 
de desempenho para os data warehouses de larga escala. Mesmo que as velocidades dos 
processadores tenham aumentado exponencialmente, as soluções de armazenamento existentes 
não passaram pelo mesmo aumento em termos de taxa de transferência. Para resolver esse 
problema, a Oracle apresenta o Oracle Exadata Storage Server, uma solução de armazenamento 
inteligente que melhora enormemente o processamento das consultas. 

Um Oracle Exadata Storage Server é composto por 12 unidades, 2 processadores Intel, cada 
um com 4 cores, e duas placas InfiniBand. O Oracle Exadata Software é executado em cada 
servidor, o que permite que a carga de consultas seja deslocada do servidor de banco de dados 
para o servidor de armazenamento. Cada servidor pode analisar aproximadamente 1 GB/seg 
de dados e pode ser colocado com os outros em pilha, proporcionando capacidade e largura 
de banda adicionais. O deslocamento de carga das consultas ocorre de forma transparente 
para o Oracle Database, permitindo que esses servidores de armazenamento inteligente 
sejam facilmente introduzidos nos ambientes existentes. 

Oracle Database Machine 

A Oracle Database Machine é um servidor de data warehouse pré-configurado e uma grade de 
armazenamento. Ela é composta por 14 Oracle Exadata Storage Servers e 8 servidores Oracle 
Real Application Cluster, em um único rack, completo com switches e fornecimento de energia, 
oferecendo até 168 TB de armazenamento, com uma taxa de varredura de dados de 14 GB/seg. 
A Oracle Database Machine revolucionou o desempenho de data warehousing, com clientes 
relatando melhorias de desempenho de consultas pelo menos 10x maiores em relação aos seus 
ambientes existentes. O custo do hardware também é muito mais baixo que dos ambientes 
alternativos. Uma Oracle Database Machine tem um preço de hardware de varejo de cerca 
de 650.000 dólares, enquanto uma configuração equivalente usando SMP de alto desempenho 
e arrays de storage custaria aproximadamente 8 milhões de dólares, e fornecendo 
um desempenho menor. 
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Oracle Secure Backup  

O Oracle Secure Backup, o novo software de gerenciamento de backup em fita da Oracle, 
proporciona backup em fita seguro pela rede e com alto desempenho para os bancos de dados 
Oracle e sistemas de arquivo. Ele fornece uma solução de backup integrada e fácil de usar que 
criptografa os dados para a fita para proteger os dados importantes contra o uso indevido caso as 
fitas de backup sejam perdidas ou roubadas. O Oracle Secure Backup fornece desempenho 
otimizado de backup dos bancos de dados Oracle através de uma integração perfeita com 
o mecanismo de banco de dados, bem como funcionalidade avançada de backup incluindo 
a rotação automatizada de fita, conhecida como “vaulting”.  

 

CONCLUSÃO 

Na família de produtos Oracle Database, existe uma versão que se encaixa em todas as 
necessidades da empresa, proporcionando a base necessária para fornecer mais informações 
com maior qualidade de serviço e gerenciar de forma eficiente as mudanças dentro do ambiente 
para agregar valor.  

Ao implantar qualquer  versão da família Oracle Database 11g em sua arquitetura de TI, 
as empresas podem aproveitar todo o poder do banco de dados líder de mercado no mundo 
todo para reduzir seus custos com hardware e armazenamento, melhorar o desempenho de seu 
sistema, simplificar drasticamente seu portfólio de softwares, dobrar a produtividade de sua 
equipe de TI e reduzir para um quarto o tempo necessário para agregar valor para a empresa. 
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Matriz de disponibilidade de recurso e opção 
A tabela a seguir descreve os recursos e opções de banco de dados associados a cada edição 
do Oracle Database 11g. 

RECURSO/OPÇÃO  SE1 SE EE OBSERVAÇÕES 

ALTA DISPONIBILIDADE  

Oracle Data Guard – Redo Apply  N N S  

Oracle Data Guard – SQL Apply N N S  

Oracle Data Guard – Snapshot Standby N N S  

Oracle Active Data Guard N N S Opção do Enterprise 

(Active Data Guard) 

Oracle Data Guard – Compressão na rede N N S Opção do Enterprise 

(Opção Advanced 

Compression) 

Banco de Dados Básico em Standby (Gerenciado manualmente) S S S  

Atualizações contínuas – Conjuntos de patches, Banco de dados 

e Sistema operacional 

N N S  

Recuperação de Falhas de Inicialização Rápida N N S  

Reconstrução on-line de índice N N S  

Reorganização on-line de tabela organizada por índices N N S através de ALTER 

TABLE MOVE ONLINE 

Redefinição on-line de tabela N N S através de 

DBMS_REDEFINITION 

Alterações on-line no sistema – CPU, disco, memória S S S  

Flashback Query S S S  

Flashback Table N N S  

Flashback Database N N S  

Flashback Transaction N N S  

Flashback Transaction Query N N S  

Flashback Data Archive (“Oracle Total Recall”) N N S Opção do Enterprise 

Recuperação de Mídia no Nível de Bloco N N S  

Backup e Recuperação On-lines S S S  

Backup e Recuperação Incrementais S S S Somente EE: backups 
incrementais rápidos 
disponíveis através 
de rastreamento 
da alteração 
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Compressão de Blocos Não Usados em Backups N N S  

Backup e Recuperação Paralelos N N S  

Compressão RMAN Padrão (BZIP2) S S S  

Compressão RMAN Rápida (ZLIB) N N S Opção do Enterprise 

(Opção Advanced 

Compression) 

Recuperação de Tablespace em um Momento Específico N N S  

Recuperação de Avaliação N N S  

Oracle Fail Safe S S S Somente Windows 

Data Recovery Advisor S S S  

Transaction Application Failover S S S  

DESEMPENHO E ESCALABILIDADE   

Oracle Real Application Clusters N S S Opção do Enterprise 

e incluído no SE 

Oracle Clusterware S S S  

Gerenciamento Automático da Carga de Trabalho N S S Exige RAC 

Suporte para Oracle Exadata Storage Server N N S  

In-Memory Database Cache N N S Opção do Enterprise 

SEGURANÇA     

Oracle Advanced Security N N S Opção do Enterprise 

Oracle Label Security N N S Opção do Enterprise 

Data Masking Pack N N S Opção do Enterprise 

Kit de Ferramentas de Criptografia S S S  

Auditoria Aprimorada N N S  

Função de Aplicação Segura N N S  

PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO  

Suporte a Java S S S  

Serviços Web de Banco de Dados S S S  

SQLJ S S S  

Drivers JDBC S S S  

Suporte XML no Banco de Dados S S S Inclui XML binário, 

XML relacional do 

objeto, XML de índice, 

XML de repositório 

XQuery S S S  

Objetos e Extensibilidade S S S  

Expressões Regulares S S S  
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Triggers e procedimentos armazenados em PL/SQL S S S  

Páginas do servidor em PL/SQL S S S  

Java Server Pages S S S  

Compilação nativa Java S S S  

Compilação nativa PL/SQL S S S  

Cache de resultado de função PL/SQL N N S  

Cache de consulta do lado cliente N N S  

Oracle Developer Tools para Visual Studio Net S S S Somente Windows 

Suporte do coordenador de transações distribuído pela Microsoft S S S Somente Windows 

Integração do Active Directory S S S Somente Windows 

Fornecedor de dados .NET nativo – ODP.NET S S S Somente Windows 

Procedimentos de armazenamento .NET S S S Somente Windows 

Suporte à Globalização S S S  

Application Express S S S  

SQL*Plus S S S  

SQL Developer S S S  

GERENCIABILIDADE  

Oracle Change Management Pack N N S Opção do Enterprise 

Oracle Configuration Management Pack N N S Opção do Enterprise 

Oracle Diagnostic Pack N N S Opção do Enterprise 

Oracle Tuning Pack N N S Opção do Enterprise 

Oracle Provisioning e Patch Automation Pack N N S Opção do Enterprise 

Instalação do servidor leve e rápida S S S  

Instalação fácil pelo cliente S S S  

Oracle Enterprise Manager – Controle de banco de dados S S S  

Gerenciamento automático de memória S S S  

Gerenciamento de Armazenamento Automático S S S  

Gerenciamento automático do recurso Desfazer S S S  

Gerenciamento automático de estatísticas S S S  

Backup e Recuperação gerenciados pelo servidor (RMAN) S S S  

Backup/Recuperação automática para a área de recuperação Flash S S S  

Conjuntos de Backup duplexados N N S  

Alertas gerados pelo servidor S S S  

Teste de aplicações end-to-end S S S  

Database Resource Manager N N S  

Gerenciamento de planos SQL N N S  

Alocação de espaço de retorno S S S  
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VLDB, DATA WAREHOUSING, INTELIGÊNCIA COMERCIAL  

Oracle Partitioning N N S Opção do Enterprise 

Oracle OLAP N N S Opção do Enterprise 

Oracle Data Mining N N S Opção do Enterprise 

Direct Load Data Compression N N S  

Compressão OLTP N N S Opção do Enterprise 

(Opção Advanced 

Compression) 

Funções do SQL Analytics S S S  

Índice de bitmaps e Índice de junção de bitmaps N N S  

Índice com base em função S S S  

DML/Consulta paralela N N S  

Coleta de estatísticas paralelas N N S  

Varreduras/Construção de índices paralelos N N S  

Exportação/Importação de Data Pump paralela N N S Somente Data Pump 

não-paralelo do SE 

Compressão Data Pump N N S Opção do Enterprise 

(Opção Advanced 

Compression) 

Exportar tablespace transportável, incluindo entre plataformas N N S  

Importar tablespace transportável S S S  

Transformação de consulta de estrela S S S Somente índices B-Tree 

do SE 

Exemplo de varredura S S S  

Gerenciamento do resumo – Criação e atualização 

de visão materializada 

S S S  

Gerenciamento do resumo – Reescrita de consulta para visão 

materializada 

N N S  

API de carregamento de caminho direto S S S  

Tabelas externas S S S  

Modelo SQL S S S  

Captura síncrona de dados modificados S S S  

Captura assíncrona de dados modificados N N S  

Cache de reescrita de consulta N N S  

INTEGRAÇÃO  

Oracle Streams S S S SE1/SE sem captura 

assíncrona do arquivo 

de log (Refazer ou 

Arquivar on-line) 
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Oracle Streams Advanced Queuing S S S  

Gateway de mensagens N N S  

Replicação básica S S S Visões materializadas 

somente leitura e 

atualizáveis. Também 

mestre exclusivo para 

VMs atualizáveis 

e VMs multi-tier. 

Replicação avançada N N S Múltiplas replicações 

mestre 

Consultas/Transações distribuídas S S S  

Agendador de tarefas S S S 

 

Procedimentos externos S S S  

Conectividade genérica S S S  

Gateways transparentes S S S Licenciado 

separadamente 

para SE/EE 

REDES   

Pool de conexões S S S  

Oracle Connection Manager N N S  

Suporte a Infiniband N N S  

CONTEÚDO   

Oracle Spatial N N S Opção do Enterprise 

Tecnologias semânticas (RDF/OWL) N N S Requer opções do 

Spatial, Advanced 

Compression e 

Partitioning 

Oracle Locator S S S  

Oracle Workspace Manager S S S  

Imagens médicas (DICOM) S S S  

Multimídia S S S  

Texto da Oracle S S S  

SecureFiles S S S A compressão e a 

eliminação de duplicatas 

são parte de uma opção 

do Enterprise (Opção 

Advanced Compression). 

A criptografia é parte 

de uma opção do 

Enterprise 

(Opção Advanced 

Security) 
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RECURSOS ADICIONAIS DE BANCO DE DADOS  

Triggers de eventos de banco de dados S S S  

Eliminar coluna S S S  

Renomear coluna, Restrição S S S  

Coluna virtual S S S O uso de colunas virtuais 

como chaves primárias 

ou chaves externas 

exige o EE e a opção 

Oracle Partitioning 

Índices invisíveis S S S  

Tabelas organizadas por índices S S S  

Triggers “Em vez de” S S S  

Suporte a LOB (Objeto grande) S S S  

LogMiner S S S  

Suporte a múltiplos tamanhos de bloco S S S  

Tabela temporária S S S  

A Oracle se reserva o direito de fazer alterações no conteúdo deste artigo posteriormente. 
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