
   
 

LEHDISTÖTIEDOTE 
 
 
 

Side 1 av 2 - 1 - 
SAS Institute AS      Parkveien 55          PB2666 Solli         0203 Oslo  

TEL: +47 23 08 30 50         FAX: +47 23 08 30 49          Org nr: NO 940 957 443 MVA        www.sas.com/no	  

SASin uusi dataprosessoinnin itsepalveluratkaisu tekee big datasta ja Hadoopista helppoa 
SAS® Data Loader for Hadoop yksinkertaistaa datan käsittelyn big data -ympäristöissä 
 
Hadoop on kustannustehokas big data -arkkitehtuuri, mutta sen tuottava hyödyntäminen 
edellyttää yrityksiltä yksinkertaisempaa dataintegraatiota ja riittävän laadukasta dataa. SAS 
Data Loader for Hadoop on ratkaisu, joka tuo yrityskäyttäjille itsepalvelumallin myös 
dataprosessoinnin puolelle.  
 
SAS Data Loader for Hadoopin avulla yrityskäyttäjät voivat itse hallita, muuttaa, puhdistaa ja 
valmistella dataa. Edellä mainitut tehtävät ovat kriittisiä, jotta yritykset voivat tehokkaasti 
hyödyntää Hadoopissa olevia tietomassoja rasittamatta IT:tä. 
 
Hadoopin käytön suurin haaste on osaamisvaje. Tuomalla helppokäyttöiset välineet 
yrityskäyttäjien ulottuville nopeutetaan pääsyä big dataan ja samalla lisätään tuottavuutta. SASin 
Hadoop-tuki kattaa koko data-to-decision-prosessin, mikä auttaa yrityksiä saamaan tärkeää tietoa 
käyttöönsä entistä nopeammin. Sen ansiosta yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä. 
 
Ratkaisu tarjoaa käyttäjälle intuitiivisen, wizard-pohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla 
analyytikot ja tutkijat voivat käsitellä Hadoop-dataa ilman erikoisosaamista. Selaimen kautta 
toimiva SAS Data Loader -ohjelmisto tekee Hadoopin hyödyntämisestä virtaviivaista ja 
järjestelmällistä. Sen avulla voidaan tehdä monimutkaista datan muokkausta Hadoopin sisällä 
ilman teknistä asiantuntemusta. 
 
"Vaikka Hadoopin käyttö kasvaa voimakkaasti, yritysten haasteena on löytää henkilöstöä, joilla 
olisi riittävä Hadoop-osaaminen alustan täysipainoiseen hyödyntämiseen.  Siksi halusimme 
tuoda markkinoille itsepalveluratkaisun, jolla Hadoop-datan saa haltuunsa rasittamatta IT:tä, 
SASin Principal Advisor Jarno Lindqvist toteaa. 
 
SAS Data Loader for Hadoop nopeuttaa datan valmistelua prosessoimalla dataa Hadoop-alustan 
sisällä ja sen kapasiteettia täysin hyödyntäen. Yrityskäyttäjien lisäksi SASin ohjelmisto tarjoaa 
tutkijoille keinon, jolla Hadoop-data saadaan helpommin hyötykäyttöön. 
 
SAS ja Hadoop 
 
SASin Hadoop-ratkaisut kattavat koko analytiikan elinkaaren mukaan lukien tietojen valmistelun 
ja hallinnan, tiedon visualisoinnin ja haun. SAS Visual Analytics ja SAS Visual Statistics ovat 
muistinvaraisia,  Hadoop-alustaan perustuvia ratkaisuja. SAS ylläpitää strategisia suhteita 
keskeisiin Hadoop-palveluntarjoajiin: Cloudera ja Hortonworks ovat myöntäneet Data Loader 
for Hadoop -ohjelmistolle sertifiointinsa. 
 
"Hadoopin hyödyntäminen on olennaista yrityksille, jotka haluavat hyödyntää 
liiketoimintakriittistä dataansa nopeasti. SAS Data Loader for Hadoop helpottaa datan käsittelyä, 
mikä tehostaa dramaattisesti analyysivaiheeseen pääsyä, koska analyytikot saavat nopeammin 
käyttöönsä analytiikkaan tarvitsemansa datan”, toteaa Tim Stevens, Clouderan President of 
Business and Corporate Development. 
 
Lue lisää Hadoopin tehokkaasta hyödyntämisestä SAS-ratkaisujen avulla: 
www.sas.com/apps/sim/redirect.jsp?detail=SIM98184 
 
Lisätietoja: 
Sari Hofmann, viestintä- ja markkinointijohtaja 040 753 8294, sari.hofmann@sas.com.  
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About SAS 
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