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Co už všichni  známe  z  Oracle BI 
....

Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

Úvod



Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  
Výstraha:
Prezentace  není pro  znalce  BI  na  úrovni 
GURU !!!  Ti  si  mohou  zatím  zajít  na  kávu. 

Oracle BI - Co už všichni známe

• Co už všichni známe z Oracle BI ....

A  jmenuje  se:

„Co už všichni známe z Oracle BI ....“

... a tak si to tedy trochu zopakujeme 



Oracle BI - Co už všichni známe

Oracle Česká republika, rok  LP 
2059:
- pánové Josef Krejčí a Erik Eckhardt

Eriku, víš, co? Oracle  letos 
koupil Coca Colu . PIKE  
Electronic  zase Google!   A 
my  dva  napíšeme  knihu  o  
BI. To  bude  bestseller !!!  

Oracle BI - Co už všichni známe



Výborný nápad,  Josefe !  
Ale  následující
prezentace je  tak  slabá,  
že  ji  tam  radši  nedáme  
!!!!!!

Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

Cache  a jak  na  ni



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Jak cache  nejlépe  vyprázdnit ?   

Pomocí Cache 
Manageru 

Zakázat  cachování
jednotlivých  tabulek

Pomocí utility



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí utility   

Pomocí utility
• Připravíme  si  soubor   purge.txt

Obsahující tento  jediný  řádek:  
call SAPurgeAllCache()

• Soubor  Umístíme  někam,  kam  je 
jednoduchý  přístup – třeba na   c:\

Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí utility   

Pomocí utilityV příkazovém  řádku  spustíme

kde
nqcmd je výkonný  příkaz, 
“AnalyticsWeb” je  jméno  repository  při  úpravách  v  režimu  online
Administrator je  login  administrátora
Admin                je  heslo  administratora
purge.txt            je  výše  popsaný  soubor  s příkazem.

C:\>nqcmd –d “AnalyticsWeb” –u Administrator –p Admin –s purge.txt



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí utility   

Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí Cache 
manageru    

V  online  režimu  se 
připojíme  k  příslušnému 
repository

Zvolíme Manage
Cache



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí Cache 
manageru    

Použití jednotlivých 
tabulek  uvidíme, 
klikneme-li  na  záložku 
Physical

Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí Cache 
manageru    

Nyní lze  označit 
záznamy  pro  tabulky, 
které vybereme k výmazu   
z Cache. 



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit  cache  pomocí Cache 
manageru    

Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit cache pomocí Cache 
manageru    

A pomocí
volby 
Edit
Purge 
provedeme 
výmaz.  



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Vyprázdnit cache pomocí Cache 
manageru    

Takto  lze   
vymazati  všechny 
záznamy  v cache  
najednou. 

Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Zákaz  cachování jednotlivých  tabulek   

A  také lze 
ymazati 
všechny 
záznamy  v 
cache  
najednou. 

V  offline  či  online  režimu  se připojíme  k  
repository .



Oracle BI - Co už všichni známe - Cache 

Zákaz  cachování jednotlivých  tabulek   

Vybereme  tabulku  v  okně Physical   a 
volbu Properties.   

Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

JavaScript  v  BI 



Oracle BI - Co už všichni známe - JavaScript 

Problém:
Je třeba  zajistiti  automatický  refresh 
dashboardu  a  to  každých  10  minut. 

Řešení :
Použít JavaScript  
<META HTTP-EQUIV = "REFRESH" CONTENT = "600"> 

Jak  script  umístiti  na  dashboard 
? 

Oracle BI - Co už všichni známe - JavaScript 

Problém:
Je třeba  zajistit  automatický  refresh 
dashboardu  každých  10  minut. Vložíme  objekt  typu  Text  a  do  

Properties  napíšeme text Java Scriptu. 



Oracle BI - Co už všichni známe - JavaScript 

Problém:
Je třeba  zajistit  automatický  refresh 
dashboardu  každých  10  minut. -Zobrazení rozlišení monitoru nebo 
zjištění typu  web  browseru  (na příklad na 
servisní stránce Dashboardu) 

-Oživení dashboardu  Javascripty

- .... 

Další využití vkládaných  JavaScriptů : 

Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

Powered by



Oracle BI - Co už všichni známe – Powered by 

Zákaz  cachování jednotlivých  tabulek   

Nápis                           lze  velmi  
snadno  personalizovat. 

Oracle BI - Co už všichni známe – Powered by 

Obrázek                        se jmenuje 
siebelbug.gif a  je  umístěn  v adresáři:
~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\

• Originální siebelbug.gif zazálohujeme pod 
novým jménem

• Nový obrázek pojmenujeme siebelbug.gif 

•Restartujeme OC4J



Oracle BI - Co už všichni známe – Powered by 

Zákaz  cachování jednotlivých  tabulek   

Omlouvám  se  společnosti                      
! 

Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

Kde  co  hledat ?



Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Obrázky 
a loga

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Images\

Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Mapy

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Maps\



Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Alerty

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\alert\lg\

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\alert\sm\

Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Tachometry

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\gauge\erm\

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\gauge\l\

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\gauge\m\



Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Lights

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\light\stop\

Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Hvězdičky

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\res\s_Siebel77\Meters\rate\sb\



Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

K čemu to 
je dobré
???

Možnost personalizace 
dashboardů

– doplnění vlastních 
grafických symbolů,

- úpravy dodaných 
symbolů

Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

Příklad  jedné sekce  personalizovaného 
dashboardu  - navigace  na  reporty  pomocí
tlačítek  - („navigační tabulka“)



Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?

České
nápovědy

~\bise\/bi/oc4j_bi\j2ee\home\applications\analytics\analytics\olh\l_cs\

Oracle BI - Co už všichni známe – Kde to je ? 

Kde  co  hledat  v  Oracle  BI ?
Příklad: NarrativeView.html



Oracle BI - Co už všichni známe

Oracle Česká republika, rok  LP 
2059:
- pánové Josef Krejčí a Erik Eckhardt

Eriku, vzpomínaš si , jak to 
byla hrozná prezentace? 
ještě dnes – 15. května 2059  
na  jubilejním  100. 
bootcampu  na to 
vzpomínám.  

Oracle BI - Co už všichni známe

Oracle Česká republika, rok  LP 
2059:
- pánové Josef Krejčí a Erik Eckhardt

A  víš co, Josefe ?  Tak ji  do  
té knihy  dáme.  Ale  jako 
odstrašující příklad !!!!!



Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

A pokud  tu prezentaci 
někdo vydržel, první, 
kdo se přihlásí, něco  
dostane !

Oracle BI - Co už všichni známe

Dobrá cache  zrychluje  zpracování.  

Díky za  trpělivost !!!


