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Oracle Database 11g para Data Warehousing e 
Business Intelligence 

INTRODUÇÃO 
O Oracle Database 11g é uma abrangente plataforma de banco de dados para data 
warehousing e inteligência de negócios que combina escalabilidade e desempenho 
líderes no setor, análises profundamente integradas, integração e qualidade de dados 
incorporadas, tudo na mesma plataforma, executada em uma infraestrutura de grid 
confiável e de baixo custo. O Oracle Database 11g proporciona a última geração de 
recursos para data warehouses e datamarts, e uma escalabilidade comprovada até 
centenas de terabytes com desempenho insuperável. Ele também fornece uma 
plataforma integrada exclusiva para análise. Ao incorporar OLAP, extração de 
dados e recursos estatísticos diretamente no banco de dados, a Oracle proporciona 
todos os recursos de mecanismos de análise independentes com a escalabilidade 
empresarial, a segurança e a confiabilidade de um banco de dados Oracle. Como a 
integração dos dados é um requisito básico de qualquer data warehouse, o Oracle 
Database 11g inclui o Oracle Warehouse Builder, uma ferramenta líder de ETL que 
utiliza a transformação de dados escaláveis e os recursos de acesso a dados 
heterogêneos da Oracle.  

A solução de data warehousing da Oracle 

abrange um amplo conjunto de opções 

para bancos de dados e hardware, 

incluindo: 
 

Oracle Warehouse Builder 

Oracle Partitioning 

Oracle Real Application Clusters 

Oracle OLAP 

Oracle Data Mining 

Oracle Management Packs 

HP Oracle Database Machine 

HP Oracle Exadata Storage Server 
 

Veja informações mais detalhadas sobre 

esses produtos em artigos técnicos e 

folhas de dados adicionais, em 
www.oracle.com/database  

 

As soluções de data warehouse da Oracle agora estendem-se aos componentes de 
hardware com o Oracle Exadata. A Oracle fornece uma solução exclusiva de 
armazenamento de dados, os servidores de armazenamento HP Oracle Exadata, 
para data warehousing de alto desempenho e proporciona uma configuração 
completa de data warehouse com o HP Oracle Database Machine. Além disso, o 
Oracle Optimized Warehouse Initiative oferece aos clientes a opção de 
configuração de referências e sistemas otimizados de warehouse para diversos 
fornecedores de hardware.  

Este artigo técnico proporciona uma visão geral dos recursos da Oracle para data 
warehousing e discute os principais recursos e tecnologias para que os sistemas de 
inteligência de negócios e data warehouse baseados em Oracle iniciem com a 
plataforma correta, integrem as informações, realizem pesquisas rápidas, sejam 
dimensionados para volumes de dados muito grandes e analisem quaisquer dados.  
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HARDWARE 
A fundação de uma solução sólida de data warehouse é uma infraestrutura de 
hardware escalável e de alto desempenho. Um dos desafios dos data warehouses 
tem sido fornecer a largura de banda de I/O necessária para consultas em larga 
escala, especialmente quando os volumes de dados e as cargas de trabalho do 
usuário aumentam continuamente. O Oracle Exadata proporciona uma solução de 
armazenamento exclusiva e otimizada para data warehousing que fornece ganhos 
de desempenho em ordem de magnitude para consultas de data warehouse em larga 
escala. A tecnologia que permite esses ganhos de desempenho é uma combinação 
de um grid de armazenamento paralelo massivo de grande largura de banda, com o 
recurso exclusivo de “Smart Scan” do Exadata, que realiza o processamento de 
SQL no servidor de armazenamento, e reduz imensamente a quantidade de tráfego 
de I/O ao enviar somente as linhas e colunas necessárias de volta aos servidores de 
banco de dados.  

Existem dois membros da família de produtos Oracle Exadata. A base da família de 
produtos Exadata é o HP Oracle® Exadata Storage Server. Ele é utilizado para criar 
soluções de data warehousing usando servidores de banco de dados e infraestrutura 
fornecidos pelo cliente. O segundo membro da família de produtos Exadata é o 
HP Oracle Database Machine. Essa máquina de banco de dados é uma solução 
completa e plenamente integrada para data warehousing que inclui todos os 
componentes para disponibilizar de forma rápida e fácil um data warehouse 
empresarial.  

HP Oracle Exadata Storage Server 

Um HP Oracle Exadata Storage Server é um dispositivo de armazenamento de 
banco de dados que executa o software Exadata Storage Server fornecido pela 
Oracle. Os componentes de hardware do HP Oracle Exadata Storage Server foram 
cuidadosamente selecionados para atender às necessidade de processamento de 
consultas de alto desempenho, e ele é baseado no servidor HP ProLiant DL180 
G5. A célula já vem configurada com: dois processadores Intel quad-core de  
2,66 GHz, doze discos conectados a um controlador inteligente de array de 
armazenamento com 512K de cache não volátil, 8 GB de memória, conectividade 
InfiniBand com duas portas, placa de gerenciamento para acesso remoto, todo o 
software já instalado e pode ser montado em um rack padrão de 19 polegadas.  

 

São oferecidas duas versões do HP Oracle Exadata Storage Server. A primeira 
baseia-se em unidades de disco de 450GB Serial Attached SCSI (SAS). Essa versão 
fornece aproximadamente 1,5 TB de capacidade de dados de usuário sem 
compressão e 1 GB/segundo de largura de banda de dados por servidor. A segunda 
versão da célula do Exadata baseia-se em unidades de disco de 1 TB Serial 
Advanced Technology Attachment (SATA) e fornece aproximadamente 3,3 TB de 
capacidade de dados sem compressão e 750 MB/segundo de largura de banda de 
dados. Quando os dados no banco de dados são comprimidos, a largura de banda 
fornecida por cada célula aumenta de duas a três vezes.  
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HP Oracle Database Machine 

 

 

O HP Oracle Database Machine é um data warehouse de extremo desempenho 
construído com hardware padrão de servidores de armazenamento HP e HP Oracle 
Exadata. Projetado para amplos data warehouses com vários terabytes, cargas de 
trabalho com uso intenso de I/O, o HP Oracle Database Machine é um pacote 
completo, já otimizado e configurado, de software, servidores e armazenamento. 
Simples e rápido de implementar, cada rack do HP Oracle Database Machine é 
construído para comportar até 21 TB de dados de usuário sem compressão com 
uma configuração baseada em SAS ou 46 TB com uma configuração baseada em 
SATA. O Database Machine inclui o seguinte hardware.  

• Catorze HP Oracle Exadata Storage Servers (SAS ou SATA)  

• Oito servidores de banco de dados Oracle Database 11g HP ProLiant DL360 
G5 (processadores quad-core Intel® de 2,66 GHz com soquete duplo),  
32 GB de RAM, quatro unidades de disco SAS de 146 GB, InfiniBand Host 
Channel Adapter (HCA) de porta dupla, duas portas Ethernet de 1 
Gb/segundo e fontes de alimentação redundantes 

• Toda a infraestrutura necessária de InfiniBand (HCAs, switches e cabos) para 
comunicação do servidor de banco de dados com o Exadata Storage Server  

• Switch Ethernet para comunicação do Database Machine com clientes ou 
outros sistemas de computação  

• Hardware de teclado, Vídeo ou Unidade Visual, Mouse (KVM)  

• E tudo isso ocupa 42UR em um rack padrão de 19 polegadas  

Utilizando uma metodologia de blocos modulares, o HP Oracle Database Machine 
é rápido e fácil de dimensionar. Quando novos racks de HP Oracle Database 
Machines são adicionados a um sistema, a capacidade de armazenamento e o 
desempenho do sistema aumentam e um sistema de dois racks tem simplesmente o 
dobro da potência de um sistema de um rack. O escalonamento externo é fácil: o 
HP Oracle Database Machine adicional é conectado à interconexão InfiniBand nos 
racks existentes e o banco de dados Oracle é redistribuído automaticamente para 
utilizar plenamente toda a potência de processamento e armazenamento de todos 
os racks.  

A família Exadata fornece recursos escaláveis de hardware para proporcionar a 
largura de banda necessária para aplicações de data warehousing de alto 
desempenho. Esta solução complementa o cérebro do software do Oracle Database 
11g, com seus sofisticados algoritmos de processamento de consultas, análises 
avançadas e sólidos recursos de integração dos dados que serão apresentados a 
seguir.  
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INTEGRE 
A arquitetura de informação atual é muito mais dinâmica do que era poucos anos 
atrás. Atualmente as empresas demandam mais informações, mais rapidamente e 
estão fornecendo mais análises a um conjunto cada vez mais amplo de usuários e 
aplicações.  

Oracle Warehouse Builder 
Para atender esses requisitos dos negócios, o Oracle Database 11g inclui uma 
ferramenta líder de integração de dados, o Oracle Warehouse Builder (OWB). Os 
principais recursos do OWB estão incluídos como uma funcionalidade de banco de 
dados, sem custo adicional, e o OWB tem mais três opções para requisitos 
específicos de integração: 

• Produto base: o produto base foi criado para permitir que qualquer cliente 
Oracle crie com eficácia um datamart ou data warehouse, de qualquer 
tamanho ou complexidade. Ele inclui um repositório de metadados multi-
usuários, pronto para empresas, recursos de modelagem de dados e uma 
grande variedade de técnicas de transformação e extração, junto com o 
desempenho e escalabilidade de uma arquitetura ‘ELT’.  

• Opção Enterprise ETL: essa opção é voltada especificamente para aumentar 
o desempenho e a produtividade, e inclui os seguintes recursos:  

• Opções avançadas de carga de dados  

• Produtividade do desenvolvedor por meio de componentes reutilizáveis  

• Gerenciamento incorporado de dimensionamento com evolução lenta  

• Análise de impacto e alinhamento de dados total 

• Suporte para gerenciamento avançado de configuração  

• Opção de qualidade de dados: como parte plenamente integrada do produto, 
uma vantagem bem distinta sobre todas as demais ferramentas no mercado, a 
opção de qualidade de dados dá suporte para perfis de dados, regras de dados 
(na essência, são regras comerciais) e recursos de conformidade de 
informações.  

• Conectores: são fornecidos conectores para acesso otimizado aos principais 
aplicativos operacionais. A Oracle fornece conectores para Oracle e-Business 
Suite, Peoplesoft Enterprise, Siebel (CRM) e SAP R/3.  

Uma vantagem importante do OWB é a amplitude de recursos que fornece, 
integrados em uma só ferramenta. Modelagem de dados, conformidade de dados e 
qualidade de dados são recursos básicos que toda ferramenta de integração dos 
dados empresarial tem de incorporar. Porém, uma vantagem arquitetônica básica do 
Oracle Warehouse Builder é a integração dos componentes. O Oracle Warehouse 
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Builder fornece todos os seus recursos em uma interface do usuário e repositório 
comuns.  

 

 

Figura 1 

Ao proporcionar todos esses recursos na mesma ferramenta, além de um só 
repositório, o OWB resolve um desafio antigo na integração dos dados. Muitas 
soluções de integração proporcionam ferramentas separadas para esses recursos 
distintos. Mas é extremamente ineficiente realizar a modelagem de dados em uma 
ferramenta, depois o mapeamento de ETL em outra ferramenta e finalmente o 
perfil dos dados em uma terceira ferramenta. O OWB fornece um repositório de 
metadados e uma IU para todo o processo de integração.  

O Oracle Warehouse Builder usa uma arquitetura de extrair-carregar-transformar 
(‘ELT’). Em vez de proporcionar um mecanismo externo de transformação de 
dados, o OWB executa todas as suas transformações em um banco de dados 
Oracle, aproveitando a escalabilidade e desempenho da plataforma do banco de 
dados. 

Principais recursos de integração do banco de dados 
O banco de dados Oracle tem um amplo conjunto de recursos de extração, carga e 
transformação. Esses recursos são aproveitados pelo OWB, mas podem ser usados 
em qualquer ambiente no qual os dados sejam integrados em um data warehouse da 
Oracle. Esses recursos incluem:  

• Gateways do banco de dados para acesso a sistemas não Oracle 

• Utilitário de carga para cargas rápidas de dados de arquivos sem formatação 

• Extensões SQL para transformações de dados: declaração MERGE 

• Funções de tabela: transformações paralelas eficientes definidas pelo usuário 

• Captura de alterações de dados para captura baseada em log e com baixa 
latência de bancos de dados Oracle 
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REALIZE 
A Oracle fornece otimizações de desempenho para todos os tipos de ambiente de 
data warehouse. As cargas de trabalho de data warehouses costumam ser 
complexas, com diferentes usuários executando operações muito diferenciadas, 
com expectativas e requisitos com diferentes semelhanças, para o desempenho de 
consultas. 

A Oracle atende às demandas de desempenho do data warehouse ao fornecer: 

• Um amplo conjunto de técnicas de otimização de desempenho para todos os 
tipos de consulta e carga de trabalho: 

<.1 second < 1 seconds < 10 seconds < 30 minutes< 1 minute
Dashboards Query and reporting tools Ad hoc queries Complex model creation

OLAP Cubes
Star query optimizations

Parallelism

Materialized Views
Partition Pruning (Range Partitioning)

Partition-wise Joins (Hash Partitioning)

Bitmap indexes

Dimensional Third Normal Form
Aggregate Data Detail Data
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Figura 2 

 
• Um sofisticado gerenciador de recursos para garantir um bom desempenho 

mesmo em bancos de dados com carga de trabalho complexas e 
heterogêneas. O Database Resource Manager permite agrupar os usuários 
finais em ‘grupos de consumidores de recursos’ e o DBA pode controlar 
exatamente como os recursos são alocados a cada grupo. Para cada grupo, o 
DBA pode controlar a quantidade de utilização de CPU, além de especificar 
políticas para a gestão proativa de consultas e para o enfileiramento de 
consultas.  

• Um modelo exclusivo, patenteado, de consistência de leitura para garantir que 
as cargas de dados nunca afetem o desempenho da consulta. A Oracle resolve 
os desafios de acessos simultâneos utilizando uma tecnologia chamada 
consistência de leitura de múltiplas versões, uma tecnologia exclusiva que 
forma a base do modelo de simultaneidade da Oracle há mais de 15 anos. A 
consistência de leitura de múltiplas versões garante que um usuário sempre 
tenha uma visualização consistente dos dados solicitados. Se outro usuário 
alterar os dados subjacentes durante a execução da consulta (como uma 
atualização de alimentação gradual de uma tabela de um grande data 
warehouse), o Oracle mantém a versão dos dados existente no momento 
inicial da consulta. Os dados retornados à consulta sempre indicam o estado 
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do banco de dados (incluindo todas as transações comprometidas) no 
momento em que uma consulta foi feita, independentemente de quaisquer 
outras atualizações que possam estar acontecendo durante a execução da 
consulta. Com essa tecnologia, a Oracle está em uma posição exclusiva para 
lidar com cargas de dados quase em tempo real, em ambientes de data 
warehouse.  

• Pacotes de Gerenciamento para automatizar o ajuste contínuo de 
desempenho de um data warehouse.  

Um dos mais interessantes novos recursos de desempenho no Oracle Database 11g 
são as views materializadas baseadas em OLAP. Os métodos convencionais de ajuste 
de desempenho para esquemas em estrela em data warehouses, há muito tempo 
envolvem o uso de tabelas resumo (ou views materializadas). Com essa abordagem, 
o desempenho das consultas é aprimorado, ao calcular previamente um ou mais 
resumos e armazenar tais resumos no data warehouse. Esses resumos são 
completamente transparentes para o aplicativo, pois o banco de dados fornece 
recursos de ‘query rewrite’ onde uma consulta em um conjunto base de tabelas com 
esquema de estrela é reescrita para acessar os dados de resumo. Um desafio com as 
views materializadas é que um esquema em estrela pode apresentar milhares ou até 
milhões de possíveis agregações que podem ser armazenadas como tabelas resumo. 
Não é prático criar uma view materializada para todas as agregações possíveis, pois a 
utilização de espaço e os custos de manutenção seriam excessivos. Porém esse 
cenário foi solucionado com views materializadas baseadas em OLAP. Uma view 
materializada baseada em OLAP aproveita as estruturas de dados OLAP, onde 
todas as agregações possíveis podem ser recuperadas rapidamente. Assim, um 
esquema em estrela com uma view materializada baseada em OLAP proporciona o 
desempenho de um esquema em estrela com milhares de views materializadas 
relacionais, mas com um cubo OLAP fácil de administrar, que é altamente 
comprimido e fornece eficientes recursos de atualização. Essa aplicação da 
tecnologia OLAP a cargas de trabalho de uso geral em data warehouses é exclusiva 
da Oracle. Embora soluções OLAP anteriores fossem acessadas por uma API 
baseada em OLAP, o Oracle OLAP proporciona os benefícios de desempenho do 
OLAP a todos os usuários do data warehouse que utilizem qualquer ferramenta 
baseada em SQL.  

CRESÇA 
O tamanho dos maiores data warehouses está aumentando exponencialmente. 
Atualmente, mais e mais processos de negócios estão ficando mais automatizados e 
mais dados são coletados em níveis mais granulares, então esse aumento do volume 
de dados não dá sinais de desaceleração. O Oracle Database 11g oferece quatro 
recursos básicos para viabilizar a escalabilidade: particionamento, compressão, 
clustering e paralelismo  
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Particionamento 
O Oracle Partitioning é essencial para administrar grandes bancos de dados. Ele 
permite usar uma técnica de "dividir e conquistar" para administrar as grandes 
tabelas no banco de dados, especialmente quando essas tabelas crescem. 

Embora seu banco de dados possa ter o dobro dos dados no próximo ano, seus 
usuários finais não irão tolerar que seu aplicativo seja executado duas vezes mais 
lento, seu banco de dados não terá o dobro do tempo para concluir o 
processamento batch e manutenção, e seus gerentes de TI não irão duplicar o 
orçamento de hardware do data warehouse. O particionamento é o recurso que 
permite que um banco de dados seja dimensionado para conjuntos de dados muito 
extensos, mantendo um desempenho consistente, sem um crescimento excessivo 
dos recursos administrativos ou do hardware. O particionamento divide grandes 
tabelas em tabelas menores, e permite manter janelas de gerenciamento de dados e 
muitas consultas de usuário final com um nível constante de desempenho, mesmo 
com o crescimento dos dados. 

A Oracle vem desenvolvendo sua tecnologia de particionamento há mais de 10 
anos, desde sua introdução no Oracle8. No Oracle Database 11g, a Oracle fornece 
nove métodos de particionamento de tabelas, além da capacidade dos DBA’s 
definirem esquemas personalizados de particionamento; um amplo conjunto de 
comandos administrativos para tabelas particionadas e um advisor de partição para 
orientar os administradores sobre como melhor implementar o particionamento.  

O particionamento também ativa estratégias de ILM (“Gerenciamento do Ciclo de 
Vida da Informação”) no banco de dados Oracle. Uma só tabela, quando 
particionada, pode ser distribuída por várias camadas de armazenamento. Os dados 
mais antigos, acessados com menor frequência, correspondentes a partições mais 
antigas, podem ser armazenados em dispositivos de armazenamento mais baratos. 
Para grandes bancos de dados, essa abordagem pode proporcionar uma significativa 
economia de custos.  

Compressão 
Desde sua introdução no Oracle9i Database Release 2, a compressão cresceu até 
ser um dos recursos mais populares para clientes de data warehouses. Quando os 
clientes buscam maiores volumes de dados, a compressão é uma solução natural. 
Os algoritmos de compressão da Oracle proporcionam um mecanismo exclusivo 
para comprimir dados armazenados em tabelas relacionais com praticamente 
nenhum impacto negativo desempenho da consulta. Com taxas típicas de 
compressão de 2:1 até 5:1, a popularidade desse recurso não surpreende.  

No Oracle Database 11g, a compressão foi aprimorada para suportar frequentes e 
pequenas atualizações e inserções. Nas versões anteriores, os dados eram 
comprimidos quando eram inseridos em uma tabela, usando operações de ‘direct 
path’ (operações de ‘grandes volumes’ nas quais milhares de linhas são inseridas 
com uma só declaração SQL ou com o utilitário de carga). Para atualizações e 
inserções menores em uma tabela comprimida, os novos dados não eram 
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comprimidos nessas versões anteriores. Esse novo aprimoramento no 11g traz os 
benefícios da compressão a tabelas de data warehouses que sejam ‘alimentadas 
gradualmente’ ou atualizadas frequentemente de outra maneira.  

Real Application Clusters 
O Real Application Clusters permite que um banco de dados seja dividido entre 
vários servidores. Para data warehousing, o RAC fornece uma solução de 
‘escalamento’ que permite crescer até centenas de CPUs. A arquitetura do RAC 
proporciona benefícios exclusivos para data warehousing no Oracle. Além da 
capacidade de adicionar poder bruto de computação a um sistema de data 
warehouse, o RAC também permitem alta disponibilidade contra falhas de 
servidores.  

O RAC também proporciona uma imensa flexibilidade para o gerenciamento de 
múltiplas cargas de trabalho em um só banco de dados. Utilizando o conceito de 
serviços do RAC, diferentes aplicativos podem ser atribuídos a serviços separados, 
que por sua vez podem ser executados em nós separados em um cluster. Por 
exemplo, usuários de datamart podem ser atribuídos a um conjunto de nós 
enquanto que operações ETL podem ser atribuídas a outro conjunto de nós. Uma 
vantagem principal do RAC é sua capacidade de alterar e ajustar dinamicamente 
essas cargas de trabalho. É possível alocar de forma fácil e dinâmica mais nós ao 
processamento de ETL durante a noite, por exemplo, e realocar esses nós para o 
processamento de consultas durante o da.  

Paralelismo 
Paralelismo é a capacidade de utilizar vários processadores na execução de uma 
operação de banco de dados. A arquitetura escalável de execução paralela da Oracle 
ajusta-se dinamicamente para atender a todas as demandas de usuários. Para 
operações de grande porte, a Oracle executa as operações de banco de dados em 
paralelo, usando todos os nós e CPUs disponíveis. Para operações de menor porte, 
a Oracle ajusta dinamicamente o paralelismo para maximizar o throughput geral do 
sistema enquanto o Database Resource Manager garante que as operações de alta 
prioridade continuem a receber os recursos apropriados.    

ANALISE 
Tecnologias como OLAP, estatísticas e extração de dados não são novidade para 
data warehousing e inteligência de negócios. Porém, os produtos OLAP geralmente 
têm seu próprio mecanismo de cálculo, produtos estatísticos têm seu próprio 
mecanismo de dados e produtos de extração de dados têm seus próprios 
mecanismos de extração. Resumindo, um ambiente empresarial de inteligência de 
negócios mantém ao menos quatro tipos diferentes de ‘mecanismos de dados’, cada 
um exigindo seus próprios servidores, sua própria infraestrutura de gerenciamento, 
sua própria administração de segurança, sua própria infraestrutura de alta 
disponibilidade. Cada mecanismo tem sua própria API e seu conjunto de 
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ferramentas de desenvolvedor e de usuário final. A complexidade e o custo de 
replicar pilhas completas de tecnologias de BI é significativa.  

O banco de dados Oracle proporciona uma abordagem completamente diferente 
ao integrar OLAP, extração de dados e estatísticas dentro do mecanismo do banco 
de dados. Em vez de mover os dados de um data warehouse para outros 
mecanismos de análise, para análise posterior, a Oracle incorporou os algoritmos 
avançados de análise aos seus bancos de dados, onde estão os dados. Além disso, a 
Oracle permite acesso SQL a todas as suas análises, para que possam ser 
implementadas com qualquer ferramenta baseada em SQL ou ambiente de 
aplicativo.  

Além das vantagens consideráveis de racionalizar a arquitetura de dados do back-
end de um ambiente empresarial de inteligência de negócios, a integração das 
ferramentas de análise no banco de dados Oracle proporciona uma série de 
vantagens não disponíveis em ambientes autônomos. Por exemplo, seu servidor 
OLAP autônomo pode ser escalado para centenas de CPUs ou clusters de 
servidores? Quão facilmente seu mecanismo de extração de dados se integra com 
seu servidor de autenticação de usuários? E ele pode implementar de forma 
transparente todas as suas políticas de segurança de dados? Quão facilmente você 
consegue integrar os resultados de suas análises estatísticas com seus dados do data 
warehouse? No banco de dados Oracle, todas essas questões são resolvidas de 
forma simples, em função da profunda integração de OLAP, extração de dados e 
estatísticas.  

Data Mining 
O Oracle Data Mining é um poderoso software incorporado no banco de dados 
Oracle que permite a você descobrir novas relações ocultas em seus dados. O 

Oracle Data Mining auxilia as empresas a voltar-se para seus melhores clientes, 
descobrir e evitar fraudes, descobrir os atributos mais influentes que afetam os 
principais indicadores de desempenho (KPIs) e descobrir novas e valiosas 
informações ocultas nos dados. O Oracle Data Mining auxilia profissionais técnicos 
a descobrir padrões nos dados, identificar os principais atributos, descobrir novos 
clusters e associações e desvendar valiosas percepções.  

Para resolver esses problemas de negócios, o Oracle Data Mining permite às 
empresas encontrar novas informações a partir de seus dados, usando uma ampla 
variedade de algoritmos de última geração. Os algoritmos de extração de dados são 
técnicas de aprendizagem mecânica para analisar dados e descobrir padrões e 
relações. A Oracle fornece diversos algoritmos pois diferentes algoritmos são 
eficazes para diferentes tipos de análise e diferentes problemas de negócios.  

A maioria dos algoritmos de extração de dados podem ser divididos em técnicas de 
extração de dados de “aprendizagem supervisionada” e “aprendizagem não 
supervisionada”. A aprendizagem supervisionada exigem que o analista de dados 
identifique um atributo alvo ou uma variável dependente (por exemplo, clientes que 
adquiriram determinado produto). A técnica de aprendizagem supervisionada 
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percorre os dados tentando identificar padrões e relações entre outros atributos e o 
atributo alvo (por exemplo, as características que indicam se um possível cliente 
provavelmente irá adquirir determinado produto). Os algoritmos de aprendizagem 
supervisionada com o Oracle Data Mining incluem Naïve Bayes, Árvore de 
Decisões, Modelos Lineares Gerais e Máquinas Vetoriais de Suporte.  

A outra ampla categoria de algoritmos de extração de dados são os de 
“aprendizagem não supervisionada”. Nesses cenários, não existe um ‘atributo alvo’, 
em vez disso, os algoritmos de extração de dados buscam por associações e clusters 
nos dados, independentemente de qualquer objetivo de negócios definido a priori. 
Esses algoritmos incluem o Enhanced k-Means Clustering, os Clusters de 
Particionamento ortogonal, as Regras de Associação (análise de cesta de mercados) 
e a Fatorização de Matriz Não-negativa.   

O Oracle Data Mining inclui o Oracle Data Miner, uma interface gráfica do usuário 
para os analistas de dados criarem, avaliarem e aplicarem modelos de extração de 
dados. O Oracle Data Miner orienta o analista de dados pelo processo de extração 
de dados com completa flexibilidade e apresenta os resultados em formato gráfico e 
em tabelas. O Oracle Data Miner pode gerar o código PL/SQL associado a uma 
Atividade de Extração.  

OLAP 
O Oracle OLAP é um mecanismo de processamento analítico on-line (OLAP) 
completo, incorporado no banco de dados Oracle. O Oracle OLAP aprimora os 
data warehouses ao aumentar o desempenho das consultas (como explicado na 
seção de desempenho) e adicionando um conteúdo analítico enriquecido. 

O principal recurso do Oracle OLAP são os cubos. Administrada dentro do banco 
de dados Oracle, essa estrutura de dados armazena dados em um formato 
multidimensional altamente otimizado. Os cubos proporcionam um 
armazenamento escalável e comprimido de dados dimensionais, rápida atualização 
incremental, rápido desempenho de consultas e permitem calcular ou armazenar 
avançados cálculos analíticos.  

A estratégia da Oracle com o Oracle OLAP é trazer essas vantagens básicas do 
OLAP para o data warehouse. Para isso, são expostos os principais recursos do 
Oracle OLAP via SQL padrão, de modo que qualquer ferramenta de inteligência de 
negócios ou outro aplicativo baseado em SQL possa fazer uso do OLAP.  

Os principais recursos de integração com SQL incluem a capacidade de acessar 
cubos OLAP por meio de views SQL, que expõem um cubo multidimensional como 
um conjunto de tabelas de dimensões e tabelas de fatos; views materializadas 
baseadas no cubo que permitem utilizar os cubos OLAP como views materializadas; 
integração de dicionário de dados para que ferramentas de consultas baseadas em 
SQL, além dos desenvolvedores de SQL, possam identificar rapidamente todos os 
cubos e seus atributos; e a integração dos caminhos de acesso ao cubo no 
otimizador Oracle.  

Oracle11g for Data warehousing e Business Intelligence          Página 13 



Oracle11g for Data warehousing e Business Intelligence          Página 14 

CONCLUSÃO 
O banco de dados Oracle é o líder de mercado para data warehousing, construído 
sobre uma base sólida de escalabilidade e desempenho, e ampliado por recursos 
inovadores como o modelo exclusivo da Oracle de consistência de leitura para data 
warehouses quase em tempo real, um poderoso e flexível conjunto de recursos de 
particionamento de tabelas, a utilização da tecnologia OLAP para ampliar 
ambientes relacionais e a insuperável plataforma para arquiteturas em grid. A 
combinação do banco de dados Oracle e de uma grid de armazenamento Oracle 
Exadata proporciona os mais altos níveis de desempenho para cargas de trabalho 
intensas em I/O e, com o HP Oracle Database Machine, a Oracle fornece uma 
solução completa de hardware e software para data warehousing.
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