
Big Data megoldásunk a végfelhasználók számára 
 

 

 

Hasonlítsa össze Big Data Accelerator megoldásunk sebességét a 
piacon lévő más rendszerekkel. 

 

Kattintson az alábbi linkre, ha többet szeretne megtudni a 
végfelhasználóknak szánt megoldásunkról. 

 

http://demo.rapsysdb.com/ 

Másik lehetőségként kattintson az alábbi linkre. 

http://sag.rapsysdb.com/ 

 

Eljárás: 

1. A szerkesztőablakban válassza az Érkezési idő lehetőséget, majd 
írja be a mellette lévő mezőbe a 2211-et, és nyomja meg a Szűrő 
gombot. 

2. Válassza ki a Szerkesztés ablakban a Célállomás lehetőséget, 
majd írja be a BDL-t a mellette lévő mezőbe, és nyomja meg az És 
szűrés gombot. 

3. Válassza ki a Szerkesztési ablakban az Indulási hely lehetőséget, 
majd írja be a PHX-et a mellette lévő mezőbe, és nyomja meg 
ismét az És szűrés gombot. 

http://demo.rapsysdb.com/
http://sag.rapsysdb.com/


A Big Data gyorsító szolgáltatás használata a végfelhasználók 
számára 

Egyelőre a Big Data Accelerating Service, ahogy a neve is sugallja, a nagy 
adatok gyorsító platformjaként, szolgáltatásként (Saas - Software as a 
Service), felhőverzióként lesz elérhető a végfelhasználók számára olyan 
népszerű szolgáltatókon, mint a Microsoft Azure, az AWS (Amazon Web 
Services) és mások.  

A felhasználó havi díj ellenében foglalhatja és használhatja a Big Data 
Accelerating Service szolgáltatást, és így jelentősen felgyorsíthatja az 
adatmennyiségéhez való hozzáférést, majd feldolgozhatja, kiértékelheti és 
megjelenítheti azokat olyan gyakori programokban, mint a Power BI vagy az 
Excel. 

Az adatok eléréséhez a felhasználók számára az OData (Microsoft Open 
Data Protocol) interfész áll rendelkezésre, mint felhasználói felület, amellyel 
szűrők segítségével egyénileg hozzáférhetnek és kiválaszthatják adataikat. 

Az OData protokollt definiál az adatok lekérdezésére és frissítésére a 
meglévő webes protokollok segítségével. Rugalmas technológiának 
tekinthető, amely lehetővé teszi a különböző adatforrások, 
alkalmazások, szolgáltatások és ügyfelek közötti együttműködést. 

A kiválasztott adatkészletek ezután átvihetők más adatfeltáró 
megoldásokba, például Tableau, Microsoft Power BI, Excel stb., hogy 
felhasználhatók legyenek például a vállalat szempontjából fontos döntések 
vagy statisztikák adatainak alapjául. 

 

 

 
Ha bármilyen további kérdése vagy javaslata van, kérjük, forduljon 
hozzánk bizalommal a support@goal-software.com e-mail címen. 
 

mailto:support@goal-software.com

