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Resumo

 

            Banco de dados são atualmente importantes para as empresas nas atuais circunstâncias, mas só 

que essas possuem uma enorme deficiência para analisar os dados neles existentes, sendo que estes dados 

são de grandes volumes e estão espalhados em vários sistemas diferentes. Mas para que a empresa se 

posicione de uma forma estratégica para se tornar mais competitiva no mercado, maximizar seus lucros e 

diminuir seus erros nas tomadas de decisão, existe um novo conceito para tratamento destes dados no 

mercado o Data Warehouse (DW). No presente estudo foi elaborado uma comparação das ferramentas 

disponíveis no mercado de software mundial dedicados ao conceito do DW, sendo que estes tem como 

função organizar os dados corporativos da melhor maneira possível em um banco de dados paralelo aos 

sistemas operacional da empresa, dados informações para os gerentes e diretores a tomar uma decisão de 

melhor e lucro prestativo para a empresa. Para que estes dados sejam organizados para facilitar as 

decisões, é necessária a utilização de novos métodos  de armazenamento, novas estruturas e tecnologia 

para a geração e recuperação das informações. Esses tipos de tecnologias já estão bem difundidos no 

mercado oferecendo várias opções de ferramentas para que se torne possível conseguir realizar estas 

etapas. Essas ferramentas diferem dos padrões operacionais do sistema de banco de dados, dispondo 

habilidades para extrair, tratar e agregar dados múltiplos permitindo um rápido agrupamento de dados e 

detalhamento de análises, oferecendo visualizações informativas, pesquisando, reportando e modelando 

os dados. Portanto o objetivo do Data Warehouse é organizar os dados, oferecendo uma forma mais fácil 

de tratamento dos dados nele contido, para que os diretores tome uma decisão rápida e com menor 

probabilidade de erro.
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1 - Introdução
 

            A tecnologia avançada é a realidade no mundo em que se vive, onde acontece uma verdadeira 

revolução e mudança, isso devido o grande crescimento especifico e competitivo entre as empresas. Com 

isso as empresas e os clientes ficaram mais ágeis e exigentes,  onde a descrição, extração e sincronismo 

dos dados é feita para dar apoio as decisões e manter a competitividade entre as empresas.

            

O grande interesse neste processo está relacionado com a evolução da informática, os sistemas que 

atendem as demandas internas com segurança e agilidade foram surgindo fazendo com que as empresas 

acompanhassem a tecnologia. 

 

A falta de adequação dos sistema no acompanhamento de controle das informações e dos dados 

modelados, o responsável pela tomada de decisão iria deixar de lado o seu sistema e optar por suas 

decisões de acordo com sua experiência de mercado. Observando essas diferenças, no presente trabalho 

descrevem-se, no Capítulo 2, sobre o conceito de Data Warehouse (DW).

 

DW é um conjunto de dados orientado por assunto não volátil, criado para dar suporte a decisões.  

O DW tem como objetivo coletar dados e armazenar milhões de informações que temos como um 

exemplo um sistema de faturamento de qualquer empresa que contém vários tipos de informações onde 

todos os dias terão que ser feito inclusões e alterações de novos produtos e consumo. 

            

Uma das arquitetura mais importante de um DW é a Cliente/Servidor que representa um 

processamento distribuído espalhados em várias tarefas, que essas tarefas podem ser feitas consultas 



rápidas e eficientes de maneira bem detalhada. 

            

Os Data Marts  são considerados como depósitos de dados especializados, foi explanado no 

Capítulo 2. Este tipo de aplicação possui um preço mais em conta e tempo de desenvolvimento menor do 

que o do DW, e ainda , pode  servir até mesmo de arquitetura para o DW. 

 

Para que a performance de um DW seja de perfeita funcionalidade tem-se  que utilizar uma boa 

ferramenta de exploração de dados. Desta forma o Data Mining ganhou uma enorme atenção por ser 

minerador de dados. No decorrer do Capítulo 2 está descrito um breve relato sobre o Data Mining que 

tem como função ajudar os usuários a resolver os problemas descobertos. 

 

O Data Mining tem uma argumentação ativa, procura anomalias e possíveis relacionamento, 

descobrindo os problemas e oportunidades escondidas nos relacionamentos diagnosticando o 

comportamento do negócio requerendo a mínima intervenção do usuário. Esta ferramenta é baseada 

também em algoritmos que tem a formação de blocos de inteligência artificial, redes neurais e regras de 

indução que facilita o trabalho dos analistas de negócio das empresas.

 

Foi descrito também, neste Capítulo,  sobre Metadados que são os dados dos dados que define o 

que está onde. Existe no mercado ferramentas que gerencia exclusivamente os Metadados, essas 

ferramentas conseguem mapear os dados em todo o desenvolvimento do projeto desde o conceitual até a 

visualização dos dados em ferramentas OLAP. Os OLAP's são aplicações de usuários finais que tem 

acesso para extraírem dados das bases que eles tem permissão para gerar relatórios que respondem suas 

questões gerenciais. Sendo que estas bases já estão formada depois da construção de um DW. 

 

Foi  explanado no Capítulo 3 sobre todas as principais  formas e eficiência para que uma empresa 

obtenha um Data Warehouse com capacidade para conter todos os seus dados. Assim, a partir daí possam 

ser realizadas pesquisas para o usuário final, quanto para os responsável pelas  decisões de auto 

investimentos nas empresas. 

 

Esses tipos de investimentos podem ser obtidos com decisões em cima de pessoas com perfil para 



à empresa e com ferramentas para a empresa, sendo que, essas ferramentas que irão manipular os dados. 

A escolha dessas ferramentas será de acordo com o perfil dos dados, de onde serão retirados e de quais 

formas serão transformados. 

 

No Capítulo 4, foram escolhidas algumas ferramentas para discutir sobre suas finalidades e 

funcionalidades, de forma que possa servir de interesse para empresas que desejarem efetuar algum 

desenvolvimento ou aplicação desta natureza. 

 

            Foi desenvolvido um estudo de caso sobre gerenciamento estratégico, no Capítulo 5 mostra todo o 

desenvolvimento da aplicação feita em uma ferramenta chamada Visionary Studio, onde essa aplicação 

permite que os diretores de uma empresa visualizam o que esta sendo realizado de forma gráfica, 

mostrando tanto os resultados positivos quanto os negativos de toda a movimentação da empresa.

 

 

 

 

 

2 - Conceitos de Data Warehouse
 

 

A análise discutida neste Capítulo trata-se de um breve conceito sobre Data Warehouse. Nesta 

abordagem descritiva, são feitas as  apresentações das ferramentas de construção, extração e atualização 

de dados para um Data Warehouse.

 



2.1 – Conceitos Básicos
 

Data Warehouse é um armazém de dados, ou seja, um conjunto de dados integrado de apoio a 

decisões gerenciais, e tem como um objetivo satisfazer as necessidades dos vários usuários pelo 

armazenamento dos dados, que servem para fazer consultas bem como uma visão clara dos negócios que 

estão acontecendo na empresa (INMON, 1997).

 

O Data Warehouse  pode-se transformar em um banco de dados e em um ambiente que dá a 

permissão do uso estratégico que contém dados no mesmo dados, os dados podem ser convertidos em 

informações, utilizadas para tarefas analíticas usadas em diversas aplicações, melhorando as estratégias 

de mercado, negócios e até mesmo de vendas mais eficientes (TAURION, 1997).

 

Os Data Warehousing são usados em vários meios distintos, onde os principais são:

 

•        Gerando Relatório e gráficos;

•        Trazendo informações de dados necessários para sua criação, em varias fontes de dados;

•        O Data Warehouse é utilizado para OLAP ( On Line Analytical Process);

•         Garimpando informações , revelando padrões e informações escondidas.

 

O principal objetivo do Data Warehouse é fazer coleta de dados das várias aplicações em áreas 

lógicas, armazenam informações, no qual elas é compreensível e de fácil acesso. Os dados contidos em 

um Data Warehouse são organizados por área de assuntos onde eles torna-se integrados de forma comum 

a referencia e o armazenamento de dados útil (INMON, 1997; KIMBALL, 1998).

 

2.2 - Arquitetura de um DW (Data Warehouse)

 



Um dos principais modelos mais importante de um DW (Data Warehouse) é o modelo 

denominado Cliente/Servidor. Esta arquitetura representa um processamento distribuído que são 

espalhados em muitas tarefas para dois ou mais PC’s (ORRE, 1996).

 

As tarefas devem ser feitas em consultas de maneira rápida e eficiente mostrando a maneira bem 

detalhada. Para que isso aconteça deve-se possuir uma arquitetura que lhe permita coletar, manipular e 

apresentar os dados. Através desses dados que o DW (Data Warehouse) vai armazenar, integrar, 

comunicar, processar e apresentar os dados aos usuários que utilizarão em suas decisões (ORRE,1996).

 

Um DW (Data Warehouse) pode variar sua arquitetura conforme os tipos de dados e assuntos que 

serão utilizados, por isso sua arquitetura pode ser baseada em um BD (Banco de Dados) relacional, onde 

o dado é transformado em uma estrutura integrada podendo envolver filtragem e compactação de dados. 

Esses tipos de necessidades variam de empresa para empresa (CHAUDHURI, 1997).

 

Alem disso, é possível definir-se uma arquitetura genérica onde praticamente todas as camadas 

apresentadas são usadas. A arquitetura de duas camadas  e a de três camadas são arquiteturas que utilizam 

somente as camadas necessárias.

 

2.2.1 - Arquitetura de Duas Camadas

 

Nesta arquitetura é bom utilizar um servidor de alta capacidade, ou seja, obter uma máquina que satisfaz a 
vontade do usuário como por exemplo possibilitando o acesso aos dados com facilidade escondendo a 
complexidade e a falta de consistência do BD (Banco de Dados), tendo em vista como fim a utilização e a 
visualização dos resultados (VALENTE, 1996; INMON, 1998).

 

Portanto, a utilização de sistemas existentes é muito importante pelo fato dos custos em hardware 

e software serem bastante baixos. A arquitetura de duas camadas simplesmente não suportar um 

determinado número de usuário simultaneamente, estimulam uma grande carga de processamento para 

processar nesta estação. Mediante a essa abordagem ela se torna não escalonável (VALENTE, 1996). 



2.2.2 - Arquitetura de Três Camadas

 

 

A arquitetura de três camadas é uma arquitetura de informações em múltiplas camadas, que suportam um 
número de serviços de usuários bem maior que a arquitetura de duas camadas. A relevância apresentada é 
que nesta arquitetura, as funções de processamento de negócios e as funções gerencias dos bancos de 
dados são serviços integrados que esta arquitetura suportam em grande número (INMON, 1998; 
KIMBALL, 1998; VALENTE, 1996).

 

Os tipos de processos por suas fontes de dados serem separados e distribuídos em arquitetura de 

informações, que é amplamente utilizada pelo Data Warehouse, e por suas fontes de dados ficarem na 

terceira camada, já na Segunda camada ficam os servidores de alta velocidade e por fim na primeira 

camada ficam as aplicações de interface com os usuários que são especificamente em gráfico e em rede 

(KIMBALL, 1998; VALENTE, 1996).

 

No Data Warehouse os servidores de banco de dados e os servidores de aplicações  da segunda 

camada tem acesso eficiente aos dados e velocidades compartilhada. Todos esses dados que  contém o 

Data Warehouse são estáticos, eles devem ser integrados e não variam de tempo. Os dados operacionais 

são armazenados com freqüência em servidores físicos separados para terem um alto desempenho no 

processamento de transações (KIMBALL, 1998).

 

2.3 - Data Marts
Data Marts são considerados como depósito de dados especializados que apoiam os 

processamentos nos segmentos de um sistema de apoio à decisão. Eles contém menos dados, são mais 

baratos e menores que um DW (Data Warehouse),  e é um objeto de processo analítico (INMON, 1998; 

KIMBALL, 1998). Os Data Marts possui todos os detalhes de dados de um assunto específico ou 

departamento, atendendo várias necessidades de informações. O DW (Data Warehouse) pode conter  

vários Data Marts, ou seja, sua construção pode se realizar a partir do surgimento de vários  Data Marts. 

Conforme mostra a figura 2.1.

 



   

 

Figura 2.1 Construção do Data Warehouse sobre os Data Marts (INMON, 1997).

 

 

Um dos motivos inteligentes do Data Marts, é que o seu objetivo é de curto prazo, visto que, seu 

ciclo de vida é de dois a três anos, e o  prazo para a implementação, tem cerca de dois a seis meses, 

apresentando soluções e custo bastante eficiente. O Data Marts é um subconjunto de informações, vindo 

de um DW (Data Warehouse) desenhado, mantido e distribuído de forma centralizada, alimentando os 

dados que produzem uma combinação de sistema operacional dos grupos de usuários (INMON, 1997; 

KIMBALL, 1996).

 

Os Data Marts são base de dados multidimensionais onde permite o uso de query para o suporte 

de decisão. Muito dessas query é preparada para executar o pedido  do usuário retornando dados 

predeterminados, acessando sempre a mesma tabela e aceitando n-formas de query onde o operador possa 

trabalhar com ferramentas (OLAP) em uma rede de índices construídas. Na figura 2.2 mostra o modelo de 

transformação dos dados de um banco específico para o Data Marts. 

 

Existem  certas empresas que necessitam algo a mais que um Data Marts para fazerem suas 

pesquisas e análises. Nesse caso o Data Marts desinteressa os usuários que querem analisar uma outra 

variável mais complexa. Desse modo surgem o DW (Data Warehouse), bem arquitetado, sendo que o 

mesmo é produzido a partir de um Data Marts (LAMBERT, 1995).
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Figura 2.2 Construção de um Data Marts  (INMON, 1998; KIMBALL, 1996)

 

2.4 – Data Mining
 

Data Mining  é um "descobridor" de conhecimentos em base de dados chamado de KDD 

(Knowledge Discovery In Data Base). Esta ferramenta apresenta uma nova metodologia que melhora a 

qualidade e influencia as decisões científicas  ou de negócios (FAYYAD,1996).

Todos os sistemas de Data Warehouse possuem bases de dados bem organizadas e consolidadas 

que funcionam com boas ferramentas de exploração, por isso a tecnologia do Data Mining, é considerada 

como um minerador de dados, eles chamaram a atenção dos construtores de Data Warehouse  porque a 

mineração de dados tem  alternativas de grandes descobertas de oportunidades de negócios e além disso, 

também pode traçar estratégias novas para o futuro.                   (NIMER , 1998; KIMBALL, 1998). 

 

As ferramentas do Data Mining são argumentações ativas e de pesquisas, automaticamente de 

relacionamentos pessoais para obter problemas que não tinham sido reconhecidos pêlos usuários. Isso 

significa que, o Data Mining analisa todos os dados possíveis para que possam descobrir todas as 

oportunidades escondidas nos relacionamentos, descobrindo o problema  e diagnosticando os 

comportamentos dos negócios, que requerem o mínimo de intervenção dos usuários, que irá buscar 

somente os conhecimentos e produzir vantagens competitivas (INMON, 1997). 
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2.4.1 - O que é um Data Mining?

 

Data Mining são processos que permitem os usuários as relações de seus dados. No entanto, 

formulam hipóteses sobre os dados que analisa  automaticamente. Data Mining  é uma ferramenta 

utilizada para descobrir novas informações   camufladas ou escondidas  através de analises em grande 

quantidade de dados. 

 

Como mostra  na figura 2.3 o Data Mining transforma os dados em informações agilizando ainda 

mais as tomadas de decisões. 

 

 

                                                                                           

 

 

Informações
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Figura 2.3 Transformação de Dados para Informação em um 

                         Data Mining (LAMBERT, 1996).

 

2.4.2 - Benefícios de um Data Mining 

 

Um dos benefícios principais do Data Mining é a habilidade de converter pressentimentos em 

verdades. Com seu conhecimento descoberto, é guiado por dados corporativos e acompanhado por uma 

habilidade que examina os dados em busca de padrões de conduta e hábitos do cliente. 

 

O Data Mining pode descobrir padrões inesperados de conduta, esses tipos de padrões que não são 

considerados quando se começa uma busca de informações são chamados de Data Mining inesperados. Já 

o Data Mining orientado, tem uma idéia consciente do que quer (LAMBERT, 1996).

 

 

2.4.3 - Técnicas do Data Mining

São utilizadas vários tipos de  técnicas nos Data Mining, para a realização de descobertas de 

padrões  e tendências nos dados de um Data Warehouse. Como o objetivo, é mais definir sobre Data 

Warehouse, será descrito brevemente  uma das principais técnicas que é conhecida como a técnica redes 

neurais que apresentam uma enorme importância de ligamento com o Data Warehouse. (LAMBERT, 

1996).

 



2.4.4 - Redes Neurais 

 

 

Redes Neurais são árvores decisórias que contém programas de indução de regras que integram os bancos 
de dados automaticamente em busca de padrões .

 

Sendo ferramentas de Data Mining as empresas que contém Data Warehouse  requer um grande 

potencial de busca que chega a descobrir padrões, ao invés, só de confirmá-los que eles existem. Estes 

tipos de ferramentas contém algoritmos estatísticos ou algoritmos baseados em inteligência artificial com 

ID3, C4-5, AC2, CART, CHAID e CN2 (TAURION, 1998; TIEZZI, 1997).

 
Existem três tipos de camadas em uma Rede Neural (TIEZZI, 1997).

 

•        Camada inferior, recebe os dados de entrada;

•        Camada intermediária ou oculta, realiza o trabalho;

•        Camada exterior, apresenta as saídas analisadas.

As camadas intermediárias ou ocultas processam  todos os dados de entrada, e depois de todos os 

dados prontos, entregam os resultados para as camadas externas em forma de padrões ou tendências. 

Os três tipos de camadas, então, comportam por nós, o que eles por sua vez, chamam os elementos 

de processos que arranjam aos neurônios do cérebro, tendo a terminologia de redes neurais (LAMBERT, 

1995).

 

Na figura 2.4 veja como cada nó está em cada camada e conectando com todos os nós de outras 

camadas.

                                                                         Camada de Saída
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                                        Figura 2.4 Redes Neurais (LAMBERT, 1995).

 

2.5 - Metadados

 

O Data Warehouse tem um enorme aspecto que diz respeito aos Metadados. Através dos 

Metadados é que a produtividade de um Data Warehouse é alcançada. Para essa produtividade ser 

alcançada e bem sucedida, é preciso de informações que contém o significado origem, transformação e o 

grau de atualização dos dados (McELREATH,1997; KIMBALL, 1996, 1998; INMON, 1997).

 

Metadados são dados sobre dados que tem um grau de complexidade muito elevado no Data 

Warehouse; são informações sobre dados do sistema. No sistema (OLTP) são gerados documentos de 

levantamento dos dados nos banco de dados e nos sistemas que os alimentam (McELREATH,1997).

 

Nessa análise observa-se que  no Data Warehouse ao invés só de banco de dados e levantamentos 

de dados, são feitos também  levantamentos de relatórios a serem gerados para a carga de um Data 

Warehouse, sendo uma documentação muito maior no processo bem como a extração, tratamento e rotina 

de carga.  Além disso os Metadados mantêm informações sobre onde está qualquer tipo de dados, 

ajudando os administradores de banco de dados a povoarem e gerenciar o Data Warehouse e os usuários a 

saberem a origem dos dados (KIMBALL, 1998; McELREATH,1997).



 

Os Metadados também podem surgir no decorrer do projeto, originando-se de ferramentas case, 

no qual já estão estruturados. Não existe muita ferramenta disponível no mercado para serem gerenciadas, 

por isso as próprias empresas estão desenvolvendo suas próprias ferramentas (KIMBALL, 1998) 

(McELREATH,1997).

 

Hoje em dia, existe algum tipo de ferramentas que facilitam o gerenciamento dos Metadados pelo 

seu volume gerado. E por ser muito grande essas ferramentas tem certa facilidade de mapear os dados em 

todas as etapas de um projeto desenvolvido, desde o conceitual até a visualização de dados em 

ferramentas (OLAP) (KIMBALL, 1998; McELREATH,1997).

 

2.5.1 - Fonte dos Metadados

 

A arquitetura dos Metadados apresenta características bidirecional onde os dados da fonte são 

modificados automaticamente com permissão. Essa arquitetura é desejável por permitir que as 

ferramentas compartilham dados nas tomadas de decisões e também pela implementação de um 

repositório de Metadados na empresa para corporações (McELREATH,1997).

 

2.6 – OLAP

 

OLAP são ferramentas que os usuários finais podem  explorar e extrair os dados contidos em suas bases, 
gerando os relatórios de modo satisfatório. Essa forma como os usuários pensam são análise 
multidimensional onde os usuários são representados como dimensões e não tabelas (FIGUEIREDO, 
1998).

 

No modelo de análise multidimensional, existe certa operação típica maiores/menores, 

comparações entre períodos, percentual de diferenças, médias, somas ou contagens acumulativas, várias 

funções acumulativas e financeiras. Tem como resultado de determinadas variáveis no tempo, descobrir 

tendências e com isso transformar os dados transacionais em informações estratégicas.  



 

O sistema OLAP fornece subsídios para o planejamento estratégico, onde atende dentro de uma 

organização uma camada específica existente (FIGUEIREDO, 1998; INMON, 1998).

 

2.6.1 - MOLAP e ROLAP

 

O sistema OLAP possui duas arquiteturas chaves, OLAP multidimensional (MOLAP) e OLAP relacional 
(ROLAP). Nestas duas arquiteturas à única diferença é a armazenagem física de dados, porque a 
capacidade analítica é a mesma.

 

MOLAP os dados devem  estar sendo armazenado de forma multidimensional para serem visto da 

mesma forma. ROLAP os dados já são guardados em modelos relacional, usando uma base de dados 

relacional, propondo melhor característica OLAP.  Isso também se entende em um Data Warehouse 

(FIGUEIREDO, 1998).

 

2.6.2 - MOLAP ou ROLAP

 

 

Para o MOLAP o número de dimensões manejado é limitado dando um rendimento um pouco 

baixo. Ao longo das dimensões existem umas séries de calculo que agregam  os dados para a carga de um 

Data Warehouse. Isso na leitura das estruturas de bases de dados multidimensional. 

 

Depois dos dados multidimensionais ganharem um formato, esses processos podem demorar, 

sendo que, o fato está diretamente relacionado com os números de dimensões e tamanho físico a serem 

armazenados. Uma das vantagens para aplicação MOLAP é que seus dados se encontram separados em 

grupos de menores agregações e torna-se mais rápido o tempo de compilação (FIGUEIREDO, 1998).

 

Já para o ROLAP a vantagem é que permite executar grandes conjuntos de dados, e  se sabe onde 



encontrar os dados de origem. 

 

Quando  o modelo é bem desenhado pode se fazer query nos dados vivos com a ferramenta 

OLAP. Como sempre são dados vivos, os usuários estão sempre trabalhando com dados mais atuais, só 

que o Data Warehouse é um repositório de dados temporal. 

 

Então a ROLAP não tem as mesmas limitações de dimensões como a MOLAP. Na tabela 2.1 é 

mostrado algumas características que diferencia OLTP e OLAP (FIGUEIREDO, 1998).

 

CARACTERÍSTICA OLTP OLAP

Operação Típica Update Analyze

Telas Imutável User-defined

Nível de Dados Atomizado Altamente Sumarizado

Idade de Dados Presente Histórico Atual é Projetado

Recuperação Um registro por vez Muitos Registros

Orientação Registro Arrays

Modelagem Processo Assunto

 

Tabela 2.1: As características marcantes que diferenciam os sistemas OLTP e OLAP (FIGUEIREDO, 1998).

 

2.7 - Conclusão 
 

Atendendo a proposta de análise quanto definir o  Data warehouse observa-se que ele é um 

ambiente de transformações dos dados em informações, através de metodologias específicas e utilização 

de ferramentas de extração, manipulação e exploração. 
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Se estes forem bem projetado  de forma organizada e beneficente com sua arquitetura, camadas e 

procedimentos com software e hardware, com ajuda das ferramentas apropriadas  o DW (Data 

warehouse) pode obter seus dados de forma simplificada e detalhada para o usuário final usufruir de todas 

as informações para fins de novas estratégias de negócios com ênfase no mercado, tendo maior 

aproximação com o cliente. 

 

Procedendo deste modo obterá mais qualidade  nas tomadas de decisões. No capítulo  seguinte 

será detalhado mais como é todo o  planejamento para à construção de um DW (Data warehouse) com 

fins de resultados positivos.



 

 

 

3 – Construção de um Data Warehouse
 

 

Um dos primeiros passos que devem ser dados para se elaborar um DW (Data Warehouse), é 

encontrar o que pode se fazer para atender as necessidades dos negócios a serem elaborados.  Que para 

obter  sucesso é definir os objetivos do DW. Que devem ser definidos por metas reais, onde os dados 

devem ser flexíveis para que o modelo dos dados armazenado deve ser de acordo com as necessidades da 

empresa e prever as dinamicidades das informações. 

 

O levantamento e a modelagem devem ser fundamental para os indicadores de desempenho da 

empresa que deve-se fazer um monitoramento justificando o investimento do DW, isto, para verificar se 

este foi bem projetado. Se todos esses pontos foram bem estudados tem-se que dividir o projeto de um 

DW em fases, onde primeiramente devem-se identificar o objetivo da organização. Sabendo-se toda 

empresa tem uma missão que é determinar os seus ramos de negócios (INMON, 1998; KIMBALL, 1998; 

VALENTE, 1996).

 

3.1 - Desenvolvimento do Projeto de Um Data Warehouse

 

O processo de implementação de um DW tem alguns aspectos que são semelhantes ao desenvolvimento 
tradicional de sistemas, mas contém diferenças que devem ser observadas com cuidados. Os componentes 
que fazem parte de um projeto envolvendo este assunto, são:

 

•        Planejamento



•        Levantamento das Necessidades

•        Modelagem de Dimensional

•        Projeto Físico dos Bancos de Dados

•        Projeto de Transformação

•        Desenvolvimento de Aplicações

•        Validação e Teste

•        Treinamento

•        Implantação

 

3.1.1 – Planejamento

 

O planejamento não é  uma tarefa trivial, porque envolve um trabalho de levantamento e análise, mesmo 
que introdutório de várias áreas, podendo estender o cronograma de desenvolvimento do trabalho. O 
objetivo é conseguir estabelecer um termo entre o desenvolvimento gradual dos projetos e as dimensões 
métricas compatíveis que permitem a integração gradativa do DW sem agigantamento de projetos, 
mantendo os Data Mining em direção do DW. Buscando as dimensões que serão demandadas em cada 
área de negócio da empresa observando-se, nessas dimensões, a sua semântica. 

 

A qual significa que seus atributos e suas hierarquia permitem o mapeamento das dimensões justificadas 
ao domínio do problema. Que significa seus atributos e as suas hierarquizações, que permitirá o 
mapeamento de dimensões em conformidade, o que significa que os Data Mining estão identificado e 
possibilitarão as conexões futuras e integradas sem grandes traumas (INMON, 1998; KIMBALL, 1998). 

 

3.1.2 – Levantamento de Necessidades

 

Isso significa que os Data Mining estão identificando e possibilitando as conexões futuras sem 

grandes traumas para o projeto.

 



No levantamento das necessidades são identificados dois modelos. O primeiro é o modelo dimensional 
que representa os blocos conceituais de dados necessários. Nesse ponto é importante observar que os 
dados a serem modelados deverão ser buscados nos seus vários níveis de detalhes e sumarização.  O 
segundo modelo é relacionado com as fontes de informações, onde é chamado de modelo de fontes de 
dados. Tal que neles são registrados os blocos conceituais de dados existentes. Onde a qualidade e 
integridade dos dados deverão ser observadas cuidadosamente quando a sua duração histórica (INMON, 
1998).

 

Para as cargas iniciais é importante a presença dos analistas de sistemas. Porque eles são 

responsável pelo modelo fonte, sabendo-se que são grandes conhecedores desses códigos e dados que 

servirão  de base para o modelo dimensional. Também, é de total importância a presença do usuário e da 

equipe  de tecnologia de informação, caso a empresa não possua a informação histórica 

requerida(INMON, 1998; KIMBALL, 1998).

 

3.1.3 – Modelagem Dimensional 

 

Em um projeto de um DW(Data Warehouse) a modelagem de dados é seguramente um dos fatores 

críticos que representa fronteiras entre o sucesso e o seu fracasso. Os dados analisados pela ótica de 

multidimensionalidade, passarão por observações nem sempre percebidas em um projeto de Banco de 

Dados convencional.

 

Uma  observação que deve ser relevada em um projeto de um DW(Data Warehouse) é aquela que 

os dados de fundamental importância são  aqueles consolidados nas dimensões especificas e com o maior 

nível  de granularidade e detalhe. Onde os volumes brutos de dados são cuidadosamente considerados no 

projeto, visando o processamento para a obtenção das informações consolidadas. As tarefas de 

modelagem dimensional devem ser suportadas por planilhas, que facilitam os cálculos onde, estimativas  

de cargas e volumes são projetados                ( VALENTE, 1996).

 

3.1.4 – Projeto Físico do Banco de Dados

 



Nessa etapa a estrutura lógica do modelo dimensional é desenhada, com as definições de tabelas 

de fatos e tabelas de dimensões , relacionamento, indexação, atributos de tabelas e implantação de regras. 

Mas o produto final  da modelagem é a produção de um modelo  conceitual dimensional, formado por 

tabela de fato e por tabela dimensional. 

 

As tabelas de fatos normalmente armazenam muito mais linhas que as tabelas de dimensões e 

merecem cuidados mais especiais em função do seu alto volume. Possuem um campo multi-key como 

chave primaria formado pelas  dimensões com que se relaciona. Contém também dados normalmente 

aditivos manipulados por soma e médias (INMON, 1998; KIMBALL, 1998; VALENTE, 1996).

 

As tabelas de dimensão representam entidades de negócio e constituem as estruturas de entrada 

que servem para armazenar informações como tempo, geografia, produto e cliente. As tabelas de 

dimensões têm uma relação com a tabela fato e possui um número significativamente menor de linhas do 

que as tabelas de fatos. 

 

Que apresentam sempre uma chave primária que lhes confere unicidade e essa chave participa da 

tabela de fatos como parte de sua chave múltipla. Possuem múltiplas colunas de informação que algumas 

representam sua hierarquia. Essas tipos de tabelas são entendidas como tabelas que realizam filtros de 

valores aplicados na manipulação dos fatos e por onde as consultas entram no ambiente do DW(Data 

Warehouse).

 

3.1.5 – Projeto de ETC (Extração, Transformação e Carga).

 

Nesta etapa deveram ser definidas os processos de transformação do modelo fonte requeridos para 

o modelo dimensional. Onde os conceitos de extração dos dados e de seu tratamento são divididos em:

 

•        Filtro de Dados: relaciona os procedimentos e condições para se eliminar os elementos de 

dados indesejáveis no modelo dimensional.



•        Integração de Dados: define a forma de relacionar informações existentes em fontes 

distintas e que são integradas no sistema gerencial.

•        Condensação de dados: define forma de reduzir volumes de dados e visa obter informações 

resumidas e sumarizadas, onde essas sumarizações geralmente acontecem nas dimensões de 

dados.

•         Conversão de Dados: Define os procedimentos para a transformação de dados em 

unidades com formatos e dimensões diferentes.

•        Derivação de Dados: Define meios e formulas, e para de produzir dados virtuais a partir de 

dados existentes (VALENTE, 1996).

 

3.1.6 – Desenvolvimento de Aplicação

 

O sistema aplicativo será projetado nesta etapa, que é conhecido como objeto de trabalho. Onde o 

sistema prioriza a interface Web que facilita o acesso aos dados via browser evitando a necessidade de 

instalação de software bastando somente a autorização de acesso. As telas carregadas com os normais 

cuidados de excesso de informações que são comum no sistema Cliente/Servidor que cabe com perfeição 

nas interfaces Web.

 

Algumas das ferramentas que são escolhidas para possibilitar a definição de aplicativos geradores 

de relatórios, condições de visualização de dados em formas variadas para importação de dados obtidos 

para a ferramenta do usuário final com planilhas e processadores de texto (INMON, 1998).

 

Hoje em dia no mercado existe um conjunto de ferramentas dedicadas ao desenvolvimento de 

aplicações OLAP com interface Web que oferece toda essas características. 

 

3.1.7 – Validação de Teste

 



Fase em que o sistema é testado considerando-se o máximo do possível as simulações de volumes 

e de processamentos, onde o sistema é liberado para um grupo restrito de usuários e após toda essa análise 

são entregues aos ambientes produtivos.

 

3.1.8 – Treinamento

 

Os treinamentos deverão der formados prioritariamente pelos usuários voltado para aquela 

atividade de negócio que estão envolvidos no sistema, além dos gerentes das áreas envolvidas.

 

3.1.9 – Implantação

 

Na implantação haverá um rigoroso acompanhamento das aplicações disponibilizadas. E também 

o acompanhamento da equipe do projeto  que incentivam que os usuários a apresentarem criticas e 

sugestões de melhorias  para as próximas versões do sistema. 

 

Em paralelo com as etapas anteriormente faladas acontecera a construção de Metadados do 

projeto. Esse componente que é um dicionário de dados deverá conter dados fundamentais para descrever 

os dados do modelo fonte. As suas transformações de dados do modelo dimensional para suas formas de 

acesso e de disponibilização que permite o usuário obter as informações necessárias ao uso do sistema 

(KIMBALL, 1998).

 

 3.2 – Passos da Modelagem Dimensional
 

A seguir vamos estar detalhando as principais definições para se obter uma modelagem 

dimensional que possa trazer os dados ou informações de maneira clara e fácil de se  manipular os dados 

de acordo com o seu negócio.

 



3.2.1 – Definição da Área de Negócio

 

Para dar inicio a um projeto de um DW(Data Warehouse)  é como os outros projetos de Banco de 

Dados de ambiente transacional. Devidamente será escolhida uma área de negócio na empresa onde as 

áreas de emergências são prioridades. Em um projeto inicial de um DW(Data Warehouse) as área mais 

usadas são as áreas de clientes, finanças, vendas e produção, onde elas estão sempre associadas com 

negócio reais de prioridade máxima das empresas.

 

Depois que a área de negócio foi escolhida passa a ser escolhido qual que será o processo alvo do 

projeto. Esse processo deverá ser analisado de forma que o seu entendimento fica bem claro e com o 

detalhamento de entidades de dados, relacionamento, objetos, eventos e interações (INMON, 1998; 

KIMBALL, 1998).

 

3.2.2  – Definição de Granularidade

 

Uma das primeiras definições a serem determinadas é a de granularidade onde é de fundamental 

importância e controla os níveis dimensionais que serão usados para o armazenamento dos dados de 

forma combinatória. A granularidade é definida pelo volume de dados a serem mantidos e com o 

processamento necessário para produzi-los, e estes podem ser estimados através de uma média de 

combinação entre as dimensões.

 

3.2.3 – Normalização das Tabelas de Dimensão 

 

            As tabelas de dimensões que são diferentemente das tabelas de fatos, estão sujeita ao processo de 

desnormalização. Nas tabelas de dimensões existe duas correntes diferentes em relação aos aspectos de 

normalização:

 

•        Star Schema – Esquema Estrela: É recomendada a não normalização das tabelas de 

dimensão.



•        Snowflake Schema – Esquema de focus de neve: É recomendada a normalização das 

tabelas de dimensão.

 

3.3 – Conclusão
 

Conhecer mais sobre essa tecnologia permitirá aos administradores descobrir novas maneiras de 
diferenciar sua empresa numa economia globalizada, deixando-os mais seguros para definirem as metas e 
adotarem diferentes estratégias em sua organização, conseguindo assim visualizarem antes de seus 
concorrentes novos mercados e oportunidades atuando de maneiras diferentes conforme o esperado pelo 
perfil de seus consumidores fluentes. 

 

Na construção de um Data Warehouse veja que cada ponto tem que ser  de estratégia excepcional 

porque se a construção começar de forma desorganizada será mais difícil de se obter as informações 

necessárias para a conclusão de um bom negócio e de uma boa estrutura em uma empresa. Para isto é 

necessário que a empresa gaste mais um pouco com ferramentas que vão ser de total importância para o 

seu desenvolvimento e colheita de dados. No capítulo a seguir vão ser descritas a importância de algumas 

ferramentas na construção de um Data Warehouse e sua principal função com qualquer tipo de dados.   



 

 

 

4 – Ferramentas de Construção
 

As ferramentas de construção têm como objetivo integrar no processo de extração, transformação 

e carga dos dados, onde serão extraídos em vários tipos de fontes para serem carregados nas fontes e 

estruturas finais do DW.

 

Que serão faladas sobre todas as importância e utilidades de cada uma das ferramentas tanto para 

o usuário quanto para o desenvolvedor de DW.

 

4.1 - DataStage
 

O DataStage é uma ferramenta que simplifica uma das tarefas mais difíceis e caras em um Data 

Warehouse. Que tem como finalidade de extrair dados operacionais de várias fontes e arquivos, 

transformando todos os dados extraídos e carregando no banco de dados especificado. Isto é um dos 

processos bem organizados provendo acesso seguro aos volumes constante de dados armazenados, ou 

seja, e um dos primeiros passos para uma solução armazenada com exclusividade.

 

4.2 – Componentes do DataStage
            A ferramenta DataStage aumenta a produtividade permitindo executar todos os desenvolvimento 

designado e atividades de tempo corrente com integração de aplicações. O DataStage é dividido em 

vários módulos, onde o mais importante para o Data Warehouse são os seguintes:

 



•        DataStage Designer

•        DataStage Director

•        DataStage Manager

•        DataStage Administrator

•        DataStage Server

 

4.3 – DataStage Designer

 

O DataStage Designer é uma ferramenta de sistema bastante poderosa, ela tem como facilidade de ajudar 
a resolver vários problemas, e garantindo o desenvolvimento de um Data Warehouse com facilidade e 
confiança. Prevendo as seguintes características e benefícios:

 

 Simplifica e automatiza o desenvolvimento crítico das tarefas visuais que modelam e transforma 

os dados; 

 Integra as ferramentas por extrair, transformar e carregar os dados em um único produto para 

rapidamente se obter uma produtividade alta; 

 Oferece mais flexibilidade em formatos relacionais e elevados; 

 Contém dados de elevado acesso que esteja totalmente disponível ao processo de transformação 

para um bom desempenho; 

   Estruturas de registros complexas e os apresenta usando SQL; 

 Apoio UNIX e Microsoft Windows NT com plataformas para capitalizar em investimentos de 

hardware; 

 Produz resultados em prazos mais curtos, rendendo decisões mais rápidas e bem informados; 

 Prevê mecanismo para atualizações de dados eficientes reconhecendo o armazenamento de dados 

internos; 

 Expande-se e evolui crescendo junto com o processo de armazenamento acomodando fontes 



adicionais facilmente com transformações novas e aumentando o seu volume de dados. 

 

4.3.1 – DataStage Designer  uma Arquitetura Aberta e Extensível

 

Todos os críticos experientes no assunto sabem que a customização necessária para controlar dados 
incomuns formatados em regras de processamento empresarial, que são especializados e lógicos sobre 
uma transformação complexa considerada em cima de 80% do custo e tempo de construir um Data 
Warehouse. O DataStage oferece uma arquitetura completamente baseada, simplificada e reutilizável com 
os carregadores de arquivos e os agregadores conforme mostra a figura 4.1.

 

Esse tipo de arquitetura prove maior escalabilidade e economia, além de lhe permitir construir 

componentes que refletem aplicações específica e precisa. O DataStage Designer estende sua arquitetura 

com uma aplicação aberta que programa interface (API). Usando essa interface vocês podem construir 

componentes novos que são chamados de tomadas-Ins de fases.

 

                                   Figura 4.1 Agregação dos dados no DataStage
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Com tomadas-Ins transformações são capturadas sobre encomendas e regras de negócios com 

facilidade, catalogando automaticamente um uso dentro do ambiente do DataStage Designer, enquanto é 

permitido a construção de uma biblioteca extensa e com funcionalidade. Esta capacidade resulta uma 

verdadeira integração de Metadados, eliminando outros produtos de transformação de dados, autorizando 

construir Data Warehouse que ajustarão tudo que seus usuários precisa com rapidez. 

 
Com o DataStage Designer você pode:

 
 Aumentar o desempenho de aplicação construindo mercados de dados múltiplos de um Data 

Warehouse de empreendimento; 

 Desenvolver um mercado de dados que serve como modelo  para desenvolver um projeto de Data 

Warehouse futuro; 

 Executa migração de dados, movendo e reformatando dados de uma aplicação para outra enquanto 

processa rapidamente; 

 Muda captura de dados para aperfeiçoar trafego de rede ou maximizar desempenho para carregar 

demandas de sistemas. 

 

4.3.2 – Manipulando o DataStage Designer

 

Para um desenvolvedor de Data Warehouse, uma das suas maiores dificuldades encontrada é que os 
dados se encontram de formas escrepantes, ou seja, de formatos diferentes, incompletos e impróprios para 
um campo de dados definido. Como foi falado anteriormente a ferramenta DataStage Designer te oferece 
oportunidades de extração, transformação e carga de dados.

 

Como sempre vão ser acrescentadas fontes de dados novos, os usuários sempre vão querer 

atualizar os dados para obter informações recentes para tomadas de decisão certas e inteligentes, para isso 

terá que se desenvolver aplicações no DataStage Designer como será mostrado passo a passo abaixo.

 

Primeiramente para se trabalhar com a ferramenta DataStage Designer será preciso ter acesso no 

servidor para buscar informações no banco de dados conforme mostra a figura 4.2.



                                              

                                                 Figura 4.2  Tela de Login    

                                     

Através deste login você estará escolhendo o host do servidor no qual irá conter dados do o 

projeto escolhido  no qual estará trabalhando. Depois de ter logado a seguinte tela aparecerá conforme a 

figura 4.3.

                                     

                                      Figura 4.3  Área de Desenvolvimento do DataStage 

           

Nesta área o desenvolvedor tem total liberdade e condições de desenvolver Jobs para a 

manipulação de dados, obtendo resultados esperados de forma sucinta e clara para conclusão de decisões 

com os dados.
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A figura 4.4 mostra um exemplo simples de um job que pega um arquivo formatado por uma 

planilha Excel que é extraído por um componente Seqüencial File, enviando dados deste arquivo para um 

outro componente chamado de Transformer que filtra os dados de entrada e transforma de maneira 

adequada para a saída de um outro componente com o nome de ORAOCI8 que tem como função de 

comandos SQL para finalizar a tarefa.

No job conforme mostra a figura 4.5 o componente seqüencial file contém opções de buscar o arquivo 
com formato de Excel para manipulação dos dados, esses arquivo pode ser formatado no Excel em 
extensões de maneira que a ferramenta Data Stage Designer consiga ler o arquivo com o mesmo formato 
e trabalhar os dados de maneira que o resultado final tem sua realização conforme o esperado pelos 
desenvolvedores e usuários.
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                                    Figura 4.4  Desenvolvendo um Job no DataStage

                                  
  Figura 4. 5 Direcionando o Arquivo

            Depois deste arquivo direcionado ao diretório, o desenvolvedor terá que especificar qual o arquivo 
que será buscado pelo componente, como mostra a figura4.6.  

 

                                      Figura 4. 6 Nomeando o Arquivo

 

Com o arquivo nomeado o próximo passo será definir o tipo do formato e delimitadores de todo o arquivo 
conforme a figura 4.7.
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                                  Figura 4. 7 Definindo Formato do Arquivo

            O próximo passo como demostra a figura 4.8, será formatar as colunas, chaves, tipo e tamanho 
dos dados que contém o arquivo com as informações de interesse.

                                  

                                 Figura 4. 8 Definindo Campos do Arquivo

 

Após o desenvolvedor definir sua aplicação de forma clara e estiver de acordo com as colunas, para saber 
se o arquivo esta de forma correta e no diretório certo contendo as informações necessárias é só clicar no 
botão View Data e obterá o seguinte resultado como mostra a figura 4.9.
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                                  Figura 4. 9 Resultado do Arquivo no View Data

Com o arquivo verificado no componente Sequential File o desenvolvedor poderá já prosseguir 

para o outro componente na mesma aplicação o de nome Transformer. 

 

Este tem como finalidade de limitar qualquer tipo de operação em qualquer campo e coluna do 

arquivo, transformando os dados que entra de uma forma plenamente desconfiada e sai como o desejando 

do desenvolvedor atendendo as necessidades dos usuários.

 

Na figura 4.10 mostra o ambiente do Transforme onde os dados são trabalhados de maneira 

eficiente para a realização de comandos SQL a serem efetivados.

 

                                 Figura 4.10 Ambiente de Trabalho do Transforme

 

            Depois que o componente transforme recebe os dados na sua entrada com o nome do arquivo 

correto, endereço do  diretório onde se encontra, formatação certa e todas as colunas do arquivo esteja de 

maneira correta e desejada com as transformações feitas para ter uma saída de acordo com que os dados 

transformados já estejam prontos para executar um comando SQL. 
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Os dados que sairão do componente transforme vão  para o componente ORAOCI8 que tem como 

função conectar no banco onde se realiza a aplicação como mostra na figura 4.11.

 

                                          Figura 4.11 Tela de Conexão ao Servidor

 

A partir da conexão ao servidor ser efetuada os próximos passos será especificar o nome da tabela, 

qual comando SQL será executado e  o tipo da transação que será realizado com a execução do comando 

SQL como mostra a figura 4.12.

 
Definido a tabela e qual o tipo de comando SQL a ser executado o próximo passo é verificar se as 

colunas que estão no ORAOCI8 estão corretas e de acordo a receber os arquivos a serem executado. 

Conforme foi mostrado na figura 4.8 as colunas são mostradas de forma correta, e os dados do arquivo de 

maneira certa para serem executados conforme a  figura 4.9.
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                            Figura 4.12 Tela de Desenvolvimento no ORAOCI8

 

Na figura 4.13 esta é a parte de comandos SQL que foi realizada nas outra telas anteriores, a partir daí  o 
job irá executar este comando que foi desenvolvido automaticamente. O desenvolvedor poderá também 
desenvolver o comando SQL na mão.

 

       Figura 4.13 Tela de Comandos SQL no ORAOCI8

 

Depois de todas essas execuções vista anteriormente a cada tela passada o desenvolvedor devera 

primeiramente salvar o arquivo e compilar, porque o DataStage Designer não roda se antes não salvar. 
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Depois do arquivo salvo e  compilado, devemos então rodar para dar carga nas tabelas e essa parte se faz 

com a ferramenta DataStage Director que será abordado a seguir. 

 

4.4 – DataStage Director
 

O DataStage Director é considerado como o diretor, ou seja, monitora e controla a operação do O 
DataStage Designer. O DataStage Director ele possui várias estatísticas de compilação onde ele executa e 
podendo até mesmo recuperar erros de baixa importância.

 

DataStage Director tem como função além de administrar o processo, limpar os dados para 

análise, filtrar registros inválidos descartando de forma que para aquela aplicação os dados descartados 

são pouco interesse para o usuário.

 

No DataStage Director os erros enganados são corrigidos é atualizados de forma que se encaixa na 

consulta especificada, conforme os valores das colunas ou dados são do mesmo tipo. Com a sua função de 

diretor ele devera estar limpando os dados antigos, e se no caso de não haver dados no banco destinado 

deverá estar integrando as colunas de dados definida no arquivo de acordo com as do Banco associando 

valores em seu modelo de dados definindo de forma clara a consulta executada. 

 

4.4.1 – Manipulando o DataStage Director
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            No DataStage Director o funcionamento com os dados é diferente do que o DataStage Designer. 
Como foi falado anteriormente o DataStage Director é considerado como um diretor e que tem como 
função administrar vários processos não importando qual a base e banco de dados que estejam as 
informações. Conforme o designer o DataStage Director também tem que logar com o host do servidor e 
o nome do projeto escolhido. Na figura 4.14 mostra o ambiente de trabalho do DataStage Director.

            

                            Figura 4.14 Área de Trabalho DataStage Director

 

Como visto na figura 4.14   o DataStage Director contém todos os job’s do projeto desenvolvido 

no DataStage Designer. Com isso o desenvolvedor pega o job que foi desenvolvido no DataStage 

Designer que já foi compilado sem nenhum erro, contendo todas as suas informações corretas depois que 

foi compilado e terá que ser rodado. Se o job conter componentes de validação terá primeiro que ser 

validado conforme mostra a figura 4.15, e depois executado para que a carga seja realizada.
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                           Figura 4.15 Tela de Compilação e Validação dos Jobs

 

Então esse  job contém um componente Hashed File aí sim ele terá que ser validado visto que este 
componente  busca informação em outros jobs com dados validos e de mesmo formato. Caso não existe 
Hashed File basta apenas clicar em Run e o job será estartado. Para o desenvolvedor saber como que está 
o desenvolvimento do start basta apenas ir ao menu e escolher a propriedade de Log  e verá a seguinte 
tela com as informações de dia e hora que o job foi estartado quais arquivos estão sendo compilados e 
data e hora de termino, como mostra a figura 4                                   

 

Figura 4.16 Tela de Verificação de Compilação do Jobs

 

Caso existem erros ele irá mostrar em qual arquivo, coluna e linha que ocorreu o erro para ficar de 

fácil verificação para o desenvolvedor achar o erro e corrigi-lo.

 

4.5 – DataStage Administrator

 

O DataStage Administrator simplifica as tarefas administrativas múltiplas envolvidas desenvolvendo um 
Data Warehouse. Com o DataStage Administrator você pode ter privilégios de nomear usuários e também 
agrupados em um grupo de desenvolvimento, controlando quais aplicações e trabalho que cada um se 
encontra.
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No DataStage Administrator você pode apagar projetos que já se finalizou ou vai reiniciar outra 

versão que esta sendo publicado recentemente para o estado de produção de desenvolvimento. Para 

utilizar a ferramenta DataStage Administrator o desenvolvedor terá que logar apenas à um servidor e não 

precisa da escolha de um projeto porque ele apenas administra todos os projetos existentes como mostra a 

figura 4.17.

                              

    Figura 4.17 Tela de Login do DataStage Administrator

 

Depois de logado o desenvolvedor estará conectado ao servidor, e terá acesso a todas as tabelas 

que possuir naquela base, se alguma tabela que o desenvolvedor for precisar não estiver naquela base de 

dados tem como exportar tabelas de uma base para outra conforme será descrito no próximo tópico . 

Depois abrirá a tela  que terá um controle geral como esta sendo mostrada na figura 4.18.

 

  Figura 4.18 Tela de Controle do Administrator
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Na figura 4.19 mostra que à mesma tela contém uma opção projects onde o desenvolvedor encontrará 
todos os projetos que contém na base, e poderá escolher em qual projeto que será desenvolvido as 
atividades. 

                                     

          Figura 4.19 Tela de Controle de Projetos Administrator

 

4.6 – DataStage Manager
 

O DataStage Manager ele é o gerente, ou seja, armazena os projetos novos guarda resultados de todos os 
projetos existentes, conclui e transforma definições e tem sua finalidade de maior importância que é a 
criação de regras empresárias.
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Além de conter também várias opções que permite o desenvolvedor transportar, importar e excluir tabelas 
de uma base para várias outras. Na figura 4.20 mostra o ambiente de trabalho do DataStage Manager.

 

                     Figura 4.20 Ambiente de Manipulação do DataStage Manager

 

4.7 – Projetando Um Data Warehouse com DataStage
 

            O DataStage simplifica as dificuldades e manutenção de mercados de dados armazenando os 
componentes de configuração chamados de fases. Essas fases estão visualmente conectadas com ligações 
que usam interface e que modelam os dados fluindo fontes por processar objetivos à passos. Como 
resultado os fluxos de dados podem ser modelados diretamente processando dados de fontes do Data 
Warehouse eliminando as necessidades de programar. Para ter esse relacionamento é preciso 
simplesmente fazer da seguinte forma:

 

•        Criar um projeto do DataStage instalando em um diretório do servidor a um projeto típico de 

desenvolvimento de aplicações;

•        Use o DataStage Designer para desenvolver processo de extração, manipulação, transformação  e 

carga dos dados no banco.

•        Usando o DataStage Designer para projetar um ou mais modelos de processos para cada fase e 

ligação.
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•        Use o DataStage  Administrator como administrar tarefas fáceis como nomear, extrair  usuários e 

projetos.

•        Use o DataStage Director para monitorar os jobs, ou seja, suas aplicações desenvolvidas, 

examinando estatísticas e concluindo execuções com sucessos.

 

4.8 – SQL Navigator 3

 

Essa ferramenta é de total importância para os desenvolvedores de Data Warehouse. Tem como função de 
manipular os dados de forma adequados a serem agregados a qualquer tipo de ferramentas de execução. 
Nela o usuário tem total liberdade e condição de executar comandos de SQL para obter todos os tipos de 
informações necessárias.

 

Para trabalhar com a ferramenta SQL Navigator 3 o usuário tem que logar conectando-se a um banco e a 
um projeto que está sendo desenvolvidos como demostra a figura 4.21.

 

                        Figura 4.21 Tela de Login do SQL Navigator 3

 

Depois que o usuário estiver  logado a tela como mostra a figura 4.21 será seu ambiente onde o 

usuário estará se integrando com informações de qual base ele se encontra e quais os tipos de projetos ele 

poderá trabalhar com esta ferramenta.
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            Depois que o usuário estiver  logado a tela como mostra a figura 4.21 será seu ambiente onde o 

usuário estará se integrando com informações de qual base ele se encontra e quais os tipos de projetos ele 

poderá trabalhar com esta ferramenta. Na figura 4.22 demostra a opção de schemas que é onde estão os 

projetos.

 

A partir daí o usuário escolhe o seu projeto que foi logado e terá acesso a todas as tabelas que 

compõe a base escolhida. Além das tabelas o SQL Navigator 3 possui inúmeras opções de 

desenvolvimento como procedures, triggers, functions, indexes e muito mais para facilitar a vida do 

usuário. A figura 4.23 mostra detalhadamente.

                                 

Figura 4.22 Sessão de trabalho do SQL Navigator 3 de Schemas.
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 Figura 4.23 Sessão de trabalho do SQL Navigator 3

                                                              Com várias funções

 

               Além dessas sessões de trabalho do SQL Navigator 3  contém também o modulo de execução 

com os comandos de SQL, podendo construir tabelas, triggers, procedures e funções simples e de alto 

nível. 

 

A figura 4.24 mostra alguns comandos básicos, que são digitados e depois executados modulo de 

execução do SQL Navigator. Depois que esses comando forem digitados o desenvolvedor deverá 

compilar os comandos para ver se os códigos digitados trazem as informações necessárias que foram 

pedidas.

 

 

                  Figura 4.24 Modulo de Execução de Comandos do SQL Navigator 3
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4.9 – Conclusão

 

            Esses tipos de ferramentas que foram descritas acima são de bastante importância tanto na 

construção quanto na manutenção de um DW.  Sem essas ferramentas o DW era incapaz de conter todas 

as informações com rapidez e garantia de tomada de decisão, com essas ferramentas o desenvolvedor e 

toda sua equipe esta preparado para controlar todas as informações que vão ser executadas para extração, 

transformação e carga dos dados.



 

 

 

5 – Gerenciamento Estratégico
 

            O grupo de diretores da CTBC Telecom administra a empresa utilizando o conceito de balanced 

scorecard. Para implementar este tipo de apresentação, vários KPI’s (Indicadores de Performance) devem 

ser criados. Para isto, foi escolhida uma ferramenta de publicação de informação da IBM chamada 

Visionary. Este tipo de ferramenta gera aplicações que são visualizadas através de Web onde mostra uma 

consulta com os dados atualizado no próprio BD em modulo gráfico, facilitando a visualização dos dados 

para os diretores da empresa.

 

A  aplicação Mapa Estratégico permite que os diretores visualizem os eixos estratégicos de cada 

empresa, ou seja, CTBC Telecom, CTBC Celular, onde cada uma delas possuem vários projetos e 

processos, e cada um deles influencia diretamente na evolução de cada eixo associado a ele.

            

A figura 5.1 mostra uma das partes da aplicação que  lista os KPI’s operacionais que são divididos 

em:

 

•        Anatel

•        Gestão de Processos

•        Gestão de Projetos

•        Comercial

•        Financeiros

•        Talentos Humanos

•        Técnico Operacional



•        

Tecnologia da Informação

 

                       Figura 5.1:  KPI’s Operacionais do Visionary

 

            Nos KPI’s operacionais como será mostrado na figura 5.2 foi desenvolvido os KPI’s de gestão de 

processos onde contém uma cadeia com três tipos de processos, e cada processo possui vários projetos.

 

•        Processo de Negócio

•        Processo Organizacionais

•        Processos Gerenciais
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                                             Figura 5.2:  Cadeia de Valores 

 

5.1 - Objetivo Gestão de Processos

 

O KPI Gestão de processos tem como objetivo facilitar a utilização dos dados em forma de vários 

gráficos como demostra as figuras 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Para que os diretores estejam completamente por 

dentro do que esta acontecendo com o desenvolvimento de cada  processo.  Como mostra na figura 5.3 

cada processo possui vários projetos, onde cada projeto contém um gerente  responsável pelo andamento 

correto do projeto.

 

O andamento de cada processo pode ser visualizado por um gráfico de 
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barras onde são plotados as metas e os valores realizados de cada mês. As barras 

 

                       

                           Figura 5.3:  Tipo de Processos com seu Gerente

 

são coloridas com semáforos, ou seja, se estiver melhor que a meta  a cor é          verde, entre um nível 
tolerante permitido, amarelo e abaixo do permitido vermelho como mostra a figura 5.4.

  

            Figura 5.4:  Gráfico de  Barra  com Coloração

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1146" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:8.65pt;margin-top:0;width:396.35pt;height:220.8pt;
  z-index:20;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono2102001_arquivos/image060.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



 

                                     Figura 5.5:  Gráfico de  Pizza com Coloração

 

                                    Figura 5.6:  Gráfico de  Termômetro com Coloração

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1141" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-5.75pt;margin-top:0;width:404.25pt;height:257.7pt;
  z-index:18;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono2102001_arquivos/image064.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1140" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-5.75pt;margin-top:0;width:403.2pt;height:267.65pt;
  z-index:17;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono2102001_arquivos/image062.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



 

                                        Figura 5.7:  Gráfico Dial  com Coloração

 

5.2 - Entendimento do Problema

 

            Neste tópico será falado sobre o funcionamento da ferramenta Visionary Studio, onde explicará,

 

•        Como utilizar o aplicativo?

•        O que é o Visionary Studio?

 

E sobre suas estruturas e cenas desenvolvidas para facilitar a navegação e visualização na Web.

5.2.1 - Web
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A aplicação na Web tem a vantagem de permitir que  todos os gerentes de projetos, possam 

acessar as aplicações de qualquer máquina, para que isto aconteça o plugin da máquina tem que estar 

correto. Feito isso, várias pessoas poderão ter acesso a aplicação na Web ao mesmo tempo, sem perca de 

performance e com a garantia de estar vendo os dados atuais buscando  diretamente da base de produção 

Oracle.

 

5.2.2 - Visionary

 

            A ferramenta Visionary é voltada para desenvolvimento e publicação de informações analítica de 

suporte à tomada de decisão, simplificando o acesso aos dados via Web que é um aspecto sensível  dada a 

dispersão geográfica dos escritórios.

 

            O Visionary 2.0 é de enorme flexibilidade para a visualização de dados dinâmicos a partir de um 

simples computador, apresentando informação utilizando gráficos. O Visionary com sua capacidade de 

apresentação gráfica, visual e sugestiva, não restringe os utilizadores apenas à leitura de relatórios simples 

com linhas e colunas, mas  também gráficos de barras e pizza. Pelo contrário, os dados são transformados 

e até mesmo sumarizados em informação inteligentes permitindo uma decisão imediata.

 

            O Visionary não se limita a um desenvolvimento próprio caso-a-caso. Ele oferece uma riqueza 

tanto para criação quanto para apresentação dos dados a informação gráfica e visual que tem uma 

capacidade de representação fácil de usar, instalar e de fácil manutenção.

 

5.2.3 - Arquitetura

 

A ferramenta Visionary  utiliza-se uma arquitetura de informações em múltiplas camadas suportando um 
número de serviços bem maior por suas fontes de dados serem separados e distribuídos em arquitetura, 
que é conhecida como arquitetura de  três camadas, as quais são:

 

•  Camada de Aplicação



•  Camada de Web

•  Camada de Banco de Dados

 

            Estes três tipos de camadas são utilizadas para o funcionamento da aplicação, onde o usuário 

acessa o browser que acessará a um servidor de Web que irá buscar os dados tanto em uma camada fixa 

ou temporária  de acordo com a figura 5.8.

Figura 5.8: Arquitetura de três Camadas do Visionary

5.2.4 – Cenas

 

            No Visionary, a apresentação do seu conteúdo com a transformação e sumarização dos dados, 

necessita desenvolver a aplicação sobre cenas onde os dados pedidos serão mostrados.

 

            Cenas são ambientes de trabalhos onde o desenvolvedor conclui seu trabalho com os dados na 

aplicação. São nelas que todos os tipos de criações serão desenvolvidos e trabalhados para que cada cena 

traga as informações necessárias e que cada cena tenha navegação com as demais desenvolvidas na 

mesma aplicação.
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5.3 - Desenvolvimento 

 

            O desenvolvimento de uma aplicação no Visionary, é primordial e em primeira instância uma 

reunião com os responsáveis do projeto e elaborar um protótipo junto com os seus gerentes e usuários 

para melhor orientação e troca de idéias para a análise e especificação sejam consistentes..

 

            Depois de montar o protótipo, a segunda atividade a ser realizada é criar um modelo de dados para 

que facilite a manipulação dos dados e que possa ser carregada de forma eficiente e rápida para melhor 

ganho de performance na aplicação. Para que todos esses passos  sejam realizados de forma segura e 

rápida usamos a ferramenta SQL Navigator.

 

            Além de criar as tabelas com a ferramenta SQL Navigator, pode-se também extrair, inserir e até 

mesmo  sumarizar os dados para obter as informações necessárias.

 

            Depois que todos esses testes feitos com a base que foi criada forem positivos e aprovados de 

forma que possa atender as aplicações  desenvolvidas no Visionary, Utiliza-se as ferramentas Ardent 

DataStage Designer e Ardent DataStage Director que servem para manipular e transformar os dados para 

a carga nas tabelas que vão ser usadas na aplicação.

 

            Após a transformação que transformamos dos dados, ou seja, coloca-se de forma adequada para 

obter as informações necessárias vamos compilar o “job” desenvolvido no DataStage Designer, se todas 

as informações estiverem certas o próximo passo é carregar os dados na tabela com o DataStage Director. 

Para verificar se a carga dos dados foram corretas voltamos com a ferramenta SQL Navigator  onde 

iremos verificar dos dados que foram transformados e depois inseridos na tabela. 

 

5.3.1 - Criando Cenas

 

            Na ferramenta  Visionary Studio todo o desenvolvimento é feito em cima de uma cena que 



funciona como uma página Web. Nelas são inseridos textos, gráficos, figuras, árvores e várias outras 

opções necessárias contendo cada uma suas propriedades, onde o desenvolvedor tem total liberdade para 

criar atividades que facilitam a vida dos usuários e diretores.

 

            Todas as cenas fazem parte de um mundo, onde este mundo também possui query, globals. O 

mundo funciona como uma Web Site, as query tem como função manipular em códigos SQL os dados, ou 

seja, ter as informações desejadas em mãos. 

 

Em globals são onde ficam os parâmetros globais que codificam toda a aplicação, sendo que para 

cada cena e query também existem seus parâmetros próprios. Também em globals contém imagens, 

seqüência de cores, mapas de cores e classes conforme é mostrado na figura 5.9. 

 

Na aplicação além do mundo em que se desenvolve todo o projeto contém também o Workbook que é a 

conexão com o banco de dados onde estão todas as suas tabelas para a extração, manipulação e 

transformação dos dados para se obter as informações necessárias tanto para ser mostrada em gráficos ou 

em LabelsText de uma cena. No tópico seguinte será mostrado como se desenvolve uma base de dados 

para se relacionar com a aplicação desenvolvida na ferramenta Visionary.
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Figura 5.9: Área de Trabalho do Visionary

5.3.2 - Criando Base de Produção

 

A aplicação desenvolvida no Visionary é uma aplicação que são necessários o uso de dados para a 
visualização do negócio se estar produtivo ou improdutivo. Para isso precisa-se de uma base de dados 
bem estruturada onde os relacionamentos serão de total importância para a obtenção dos dados.

 

            A base de produção é uma base onde os dados estarão inseridos com definição de visualização na 

Web, os diretores e usuários vão estar observando os cálculos, dados orçados, dados realizados e metas 

em gráficos. Mas antes de todos os dados chegarem na base de produção eles sofrem todo um processo de 

testes e navegações em uma base que temos para teste que será explicada a seguir.

 

5.3.3 - Criando Base de Teste

 

Base de teste é onde acontece todos os tipos de manipulação, transformação e criação da aplicação no 
Visionary. Nela contém também os dados para visualização de informação para que o desenvolvedor 
possa saber se as informações mostrados são de total confiança e segurança para os diretores de cada 
projeto.

 
            Nesta base você pode deletar, inserir, modificar e até mesmo dropar uma tabela sem risco 

nenhum. 

 

Na base de produção também é possível fazer isso mas só que os dados inseridos lá vão estar 

disponível a toda hora na Web então qualquer coisa que o desenvolvedor fizer com os dados os usuários 

vão estar vendo o que estar á vendo uma informação agora e depois outra e até mesmo nenhuma 

informação.

            

Por isso que todo o processo é  desenvolvido na base de teste. Depois que tudo estiver nos seus 

devidos lugares ai sim a base de produção é carregada com os dados mandados pelos gerentes  de projetos 



e visualizados pelos seus diretores pela Web na base de produção.

 

5.4 - Conclusão
 

            No estudo de gerenciamento estratégico, foi desenvolvido  uma aplicação onde o objetivo é ver de 

forma gráfica o andamento de cada projeto, de todas as áreas de uma empresa, e garantir que cada área 

esteja com andamento de forma correta, com dados e resultados positivos e principalmente com todas as 

informações da empresa atualizada, para que pesquisa possam ser feita de forma adequada, com dados 

coerentes para se obter resultados lucrativos para a empresa. 



 

 

 

6 – Conclusão
 

No decorrer deste trabalho foi descrito o conceito de Data Warehouse onde os dados são armazenados e 
utilizados de forma mais fácil para seu tratamento tanto para extração, inserção, sumarização, 
transformação, carga e várias outras formas de se manipular os dados. 

 

Para obter se esses dados em uma empresa nem sempre tem que se começar do zero pelo fato de 

algumas empresas possuir um ou mais Data Marts, onde facilita para os desenvolvedores de Data 

Warehouse buscar os dados, ou seja, as informações necessárias para a sua construção. Em um projeto de 

Data Warehouse a empresa deve preocupar-se primeiramente com o planejamento, onde a escolha da 

equipe que irá desenvolver o projeto é de total importância, e também com a equipe interna de sua 

empresa que estará participando do projeto facilitando o levantamento das necessidades, Modelagem, 

validação, treinamento e implantação de todo o projeto. 

 

No desenvolvimento de um Data Warehouse a validação das informações é muito importante para 

a equipe que o desenvolve e para a equipe que trabalha com essas informações. Essa equipe estará 

disponibilizando essas informações para obter resultados finais de acordo com as idéias esperadas tanto 

para os usuários quanto para os diretores que vão tomar decisões importantes para o futuro da empresa.   

Para que o Data Warehouse obtenha essas informações é necessário a utilização de ferramentas 

como o Data Mining que é conhecido como minerador de dados o qual facilita a busca de informações 

com difícil acesso, melhorando as tomadas de decisão sem probabilidade de erro e sem muita intervenção 

do usuário.

 

As ferramentas case que se originaram dos metadados e podem aparecer no desenvolvimento do 

projeto. Os metadados são dados sobre dados que contém informações onde se encontra em qualquer tipo 

de base, facilitando a ação dos administradores de banco  e dos usuários de onde vem a origem dos dados.

 



Além das ferramentas de manipulação dos dados para a construção de um Data Warehouse, foi 

demostrado também outros tipos de ferramentas que são usadas pelos usuários para buscar informações 

no próprio Data Warehouse. Esses tipos de informações são usados para a conclusão de relatórios onde os 

dados estarão sendo observados e produzindo informações de total segurança para o responsável pela 

tomada de decisão.

 

Essas ferramentas facilitam o trabalho do usuário na obtenção os dados necessários para qualquer 

atividade que será desenvolvida por um diretor em uma empresa de negócio, onde a principal estratégia é 

a tomada de decisão, maximizando seus lucros e minimizando seus erros.

 

Portanto, como visto anteriormente o desenvolvimento de um Data Warehouse são necessários 

que realizam várias atividades em grupos, várias decisões tem que ser tomadas com precisão, e o uso de 

várias ferramentas são necessárias para a movimentação dos dados tanto na extração, transformação e 

carga quanto na manipulação, sumarização e inserção dos dados.
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