
Oracle je najpopulárnejšou plat-
formou pre Business Intelligence
najmä z dôvodu úspešného
napĺňania kľúčových požiadaviek
spojených s dátovými skladmi,
ako je výkon, škálovateľnosť,
manažovateľnosť, integrovanosť 

a jednoduché ovládanie. Verzie Oracle7 (Oracle7.3), Oracle8 a Oracle8i priniesli
funkcionalitu spĺňajúcu základné požiadavky z pohľadu výkonu a škálova-
teľnosti. Oracle9i a 10g rozšírili tento trend o nové črty na ukladanie rozsiahlych
objemov dát, podporu veľkých počtov používateľov a poskytnutie ešte vyššieho
výkonu. Integráciou ETL, OLAP a data miningu priamo do databázy však idú
Oracle9i a 10g ešte omnoho ďalej za základné požiadavky na dátové sklady
a predstavujú prvú pravú „Business Intelligence platformu“. 

ORACLE OLAP OPTION
Pri nasadení Business Intelligence aplikácií dochádza vo väčšine organizácií
k rozdeleniu podľa technológií. Menej zložité nástroje na reporty a ad-hoc
analýzy sú zvyčajne vyvinuté nad dátovým skladom pomocou SQL.
Sofistikovanejšie analýzy bývajú vytvorené pomocou iných špecializovaných
databáz a nástrojov. Takéto rozdelenie aplikácií podľa technológie sa pok-
ladalo za odôvodnené. Relačné dátové sklady sú veľmi dobre škálovateľné 
a schopné obsiahnuť aj veľmi veľké objemy dát. Špecializované databázy
však ponúkajú funkčnosť, ktorú relačné databázy neposkytujú. Takéto
rozdelenie na dátové sklady a analytické databázy je však priveľmi nákladné.
Udržiavanie ďalšej databázy vyžaduje dodatočný hardvér a náklady na
administrátora. Proces replikácie údajov do analytickej databázy zvyšuje čas
na prípravu analýz, čo spôsobuje ich nižšiu presnosť. S rastúcim objemom
údajov sa aktuálnosť analýz ešte viac znižuje. 

Niektorí dodávatelia ponúkajú pre tých, ktorí chcú ušetriť možnosť doplniť
analytické funkcie priamo do dátových skladov, avšak v porovnaní so špe-
cializovanými databázami ponúkajú len chabý výkon. Navyše je to riešenie
od viacerých rôznych dodávateľov.

DVA PRODUKTY V JEDNOM
Oracle teraz ponúka riešenie, ktoré kombinuje relačnú aj analytickú - multidi-
menzionálnu databázu do jediného produktu - Oracle Databázy. Takéto rieše-

nie eliminuje nedostatky dvoch rôznych systémov a zároveň z neho vyplýva
niekoľko rozhodujúcich výhod. Patrí k nim napríklad zjednodušená admi-
nistrácia. V prípade nasadenia dátového skladu a samostatnej multidimen-
zionálnej databázy musí administrátor zvládnuť dva rôzne systémy, dve sady
metadát a integračný nástroj medzi týmito dvoma svetmi. S Oracle Databázou
sa všetky administrátorské úlohy konsolidovali do jedinej databázy. Existuje len
jeden proces, jedna sada metadát, jediný systém bezpečnosti.
Ďalšou prednosťou je vysoká dostupnosť. Samostatným analytickým data-
bázam chýba technológia pre vysokú dostupnosť a stabilitu. Nepodporujú klas-
trové systémy a failover. Integrovaním do Oracle Databázy profituje multidi-
menzionálna databáza z jej technickej vyspelosti a dlhoročného vývoja. 
Nemenej dôležitá je zvýšená bezpečnosť. Podobne, ako pri vysokej dostupnos-
ti sa pri multidimenzionálnych databázach kladie dôraz skôr na funkčnosť 
a výkon, ako na bezpečnosť. Údaje v Oracle Databáze a teda aj multidimen-
zionálne dáta sú chránené rovnakým bezpečnostným systémom, ktorý sa
zaraďuje medzi lídrov v databázovej bezpečnosti.
Medzi prednosti patrí aj otvorenosť prístupu. Oracle databáza je jedinou data-
bázou, ktorá sprístupňuje relačné aj multidimenzionálne dáta cez SQL alebo
OLAP API. Vývojár aplikácie sa môže podľa potreby rozhodnúť, či do analytic-
kej funkcie zahrnie multidimenzionálne aj relačné dáta, alebo či pomocou
štandardného SQL pristúpi do multidimenzionálnej databázy. Takto môžeme
využiť už existujúce investície do SQL analytických nástrojov.
Na záver treba spomenúť aj spoľahlivosť dát. V prípade, že existuje dátový sklad
aj samostatná multidimenzionálna databáza, existujú niektoré údaje odrazu na
oboch systémoch. Takáto duplicita môže byť príčinou nepresností a zároveň sa
predlžuje čas nahrávania - nahrávanie údajov zo zdrojových systémov prebieha
v dvoch krokoch - najprv sa dáta prekopírujú do dátového skladu a odtiaľ do
multidimenzionálnej databázy. Keďže s Oracle OLAP Option multidimen-
zionálne aj SQL aplikácie môžu pristupovať k tým istým dátam, nie je potrebné
ich replikovať a preto nehrozí ich asynchrónnosť. Všetky aplikácie vidia rov-
nakú verziu údajov hneď po ich aktualizovaní.

KĽÚČOVÉ ELEMENTY
OLAP Option pozostáva zo šiestich kľúčových elementov. Spomeňme pre-
dovšetkým dodatočné dátové typy využívané na ukladanie kociek a dimenzií,
ktoré sú dočasne, prípadne trvalo uložené v tabuľkách v stĺpcoch typu LOB.
OLAP DML - SQL jazyk neumožňoval úplné využitie potenciálu, ktorý OLAP
Option poskytuje, preto vznikol jazyk OLAP DML (Data Manipulation
Language). Ten má natívnu podporu pre analytické funkcie, ako napr. agregá-
cie, časové rady, štatistické funkcie, finančné operácie, regresia a pod. Ďalšími
elementmi sú multidimenzionálny výpočtový procesor, ktorý dokáže pracovať
s novými dátovými typmi a OLAP API - rozhranie, pomocou ktorého aplikácie
čítajú a manipulujú s OLAP dátami. Technológie postavené na Jave a využívajú
ju napr. BI Beans, čo sú znovupoužiteľné časti Jáva kódu, určené na jednoduchý
a rýchly vývoj aplikácií. Zmieniť sa treba aj o OLAP Table funkcii. Je to funkcia
sprístupňujúca multidimenzionálne dáta relačnej databáze. Pomocou tejto
funkcie dokážeme pristupovať k multidimenzionálnym dátam priamo z SQL. 
A napokon je to OLAP metadáta - „dáta o dátach“, ktoré popisujú relačné aj mul-
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Oracle vo svete 
Business Intelligence

Business Intelligence riešenia už nie sú alternatívou pre organizácie hľadajúce
oblasti pre zvyšovanie príjmov a znižovanie nákladov. Vrcholoví manažéri dnes
už neriešia otázku „implementovať, či neimplementovať Business Intelligence
riešenie?“, ale rozhodujú sa medzi dodávateľmi ponúkajúcimi ucelenú platfor-
mu pre riešenie všetkých požiadaviek z oblasti podpory rozhodovania a dodá-
vateľmi úzko špecializovaných riešení limitovaných na vyriešenie parciálneho
problému z oblasti  podpory rozhodovania. 
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tidimenzionálne dáta využívané na OLAP analýzy. Tento komponent poskytuje
spoločný pohľad do obidvoch týchto svetov. 

SPRÁVA OLAP DATABÁZY
Na prácu s OLAP dátami, ich definovanie a čítanie poskytuje Oracle
niekoľko nástrojov. Medzi grafické nástroje patria Analytic Workspace
Manager, Oracle Warehouse Builder alebo Oracle Enterprise Manager. Tieto
nástroje zjednodušujú a automatizujú administrátorovi úlohy, súvisiace so
správou multidimenzionálnej databázy. V prípade, že administrátor preferu-
je príkazový riadok, môže pomocou funkcie dbms_aw.execute() spustiť
ľubovolný DML príkaz priamo z SQL klienta.

ORACLE DATA MINING
Oracle Data Mining je účinný miningový nástroj zabudovaný priamo do
Oracle Databázy. Štandardné minigové nástroje vás nútia presúvať dáta na
samostatný systém, pričom s Oracle Data Mining prebieha všetko v Oracle
Databáze - v samostatnej, bezpečnej a škálovateľnej platforme pre Business
Intelligence. Na prácu s Oracle Data Mining je určený nástroj Oracle Data
Miner. Je to nástroj, ktorý  po pripojení do databázy dokáže spúšťať všetky
potrebné úlohy spojené s procesom dolovania dát - od prípravy dát až po
aplikovanie vytvoreného modelu na nové dáta. Okrem tohto nástroja
možno na prácu s Data Mining použiť aj PL/SQL balík „dbms_data_min-
ing“ alebo Data Mining for Java, čo je súbor znovupoužiteľných častí
Javového kódu na vývoj aplikácií.

ORACLE APPLICATION SERVER DISCOVERER
Oracle Discoverer je intuitívny ad-hoc dopytovací, reportovací, analytický 
a web-publikovací nástroj. Pomocou Discoverera môžete sprístupniť a ana-
lyzovať dáta z vašich podnikových databáz bez znalosti komplexných
databázových pojmov. Použitím sprievodcov vás Discoverer vedie jednotli-
vými krokmi pre výber a analýzu dát a umožňuje vám rýchlo vytvárať,
modifikovať a vykonávať ad-hoc dopyty a zostavy. Koncoví používatelia
môžu prezerať a prechádzať preddefinovanými zostavami a grafmi.
V závislosti od typu používateľa alebo od spôsobu, akým chcete k pod-
nikovým dátam pristupovať, Oracle Application Server Discoverer ponúka
niekoľko komponentov. Patrí k nim Discoverer Plus/Desktop: Discoverer
Plus a Discoverer Desktop umožňuje podnikovým používateľom vytvárať
dopyty, grafy a zostavy. Používatelia môžu používať „drill“, „pivot“, „slice“ 
a „dice“ funkcie, pridávať analytické výpočty, grafy, zdieľať výstupy
s ostatnými používateľmi a exportovať zostavy v rôznych formátoch.
Discoverer Desktop beží v klient/server architektúre, Discoverer Plus ako
java applet v škálovateľnej 3-vrstvovej webovej architektúre.
Discoverer Viewer slúži koncovým používateľom na spúšťanie a prez-
eranie zostáv vytvorených pomocou Discoverer Plus alebo Desktop
z webového prehliadača.

Discoverer Portlet Provider je komponent umožňujúci publikovanie dát 
z Discoverera na Oracle Portáli.
Na správu dát a metadát a interakcie používateľov s týmito dátami používa
podnikový administrátor Discoverer Administrátor.
Najnovšia verzia Oracle Discoverer nesie kódové meno „Drake“ a prináša sadu
veľmi zaujímavých nových vlastností, ktoré možno rozdeliť do viacerých skupín.

PRIAMY PRÍSTUP K OLAP DÁTAM
Discoverer Drake podporuje OLAP option v Oracle Databáze, ktorá posky-
tuje multidimenzionálny pohľad na dáta v relačných tabuľkách a analyt-
ickom pracovnom priestore (analytic workspace). Vďaka priamemu prís-
tupu k OLAP dátam môžu používatelia vytvárať vlastné multidimen-
zionálne analýzy a zostavy. Ktokoľvek v podniku s istými obchodnými
alebo technickými vedomosťami môže skúmať veľké objemy sumarizo-
vaných dát s rýchlou dobou odozvy.
Discoverer Viewer poskytuje transparentný prístup k analytickým zostavám bez
ohľadu na to, či sú postavené nad relačným alebo OLAP dátovým zdrojom.

VYLEPŠENÉ MOŽNOSTI PUBLIKOVANIA
Možno vytvárať kvalitne formátované zostavy v PDF formáte. K dispozícii sú
funkcie ako „Print preview“, „Page layout“ (portrait, landscape, veľkosť
stránky,...) a podobne. Zostavy môžete uložiť na disk alebo poslať e-mailom 
v širokej škále formátov (Excel, PDF, HTML, text, CSV a pod.).
Pribudli vlastnosti, ako závislé ponuky hodnôt (cascading LOVs), nepovinné
parametre, klúčové slová v parametroch (SYSDATE, USER).
Podmienené formátovanie umožňuje zvýraznenie dát prekračujúcich defino-
vané prahové hodnoty.

JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA
Discoverer Drake podporuje vykonávanie väčšiny úloh a úprav priamou mani-
puláciou zostáv. Zjednodušili sa aj možnosti interaktívnej analýzy cez „drill to
detail“, „drill out“, drill do externých aplikácií a „drill“ pri grafoch. Ďalšie
vylepšenia nastali v oblasti zdieľania naplánovaných zostáv a správy zostáv.

INTEGRÁCIA S PORTÁLOM
Prístup cez portál a s tým súvisiace možnosti personalizácie sú veľmi
dôležité pre celopodnikové nasadenie Business Intelligence. Vďaka úzkej
integrácii s portálom umožňuje Discoverer personalizáciu zostáv publiko-
vaných na portáli zmenou hodnôt parametrov, formátu, vzhľadu, typov
grafu a pod. Tieto preferencie sú viazané na konkrétnych používateľov 
a neovplyvňujú pôvodnú zostavu.

INFRAŠTRUKTÚRA
Vylepšenia v tejto oblasti síce nie sú na prvý pohľad viditeľné pre koncového
používateľa, výrazne však prispievajú k použiteľnosti, bezpečnosti, vyššej
dostupnosti a spoľahlivosti celej architektúry OracleAS Discoverer. Kľúčový-
mi črtami sú integrácia so Single Sign-On Serverom a propagácia identity
používateľa, certifikácia s Oracle Advanced Security Option a podpora šif-
rovania prostredníctvom RC4, DES, Triple-DES a AES algoritmov, vylepšené
možnosti škálovania a podpora nových platforiem.
ETL, OLAP a data mining zabudovaný priamo do Oracle databázy, spolu 
s konceptom Oracle  Enterprise Grid sú optimálnou platformou pre imple-
mentáciu Business Intelligence systémov nielen vo veľkých organizáciach, 
v ktorých patria medzi „business critical“ systémy, ale aj  menších a stredne
veľkých organizáciach s limitovaným rozpočtom a požiadavkami budovať
riešenie postupne, po malých krokoch, s dôrazom na zachovanie už vyna-
ložených investícií.                                                                                       
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