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Krzysztof Rumiński:

Natomiast norma jest zawsze taka: zbyt długi proces wprowadzania zmian. I zaanagażowanie
zbyt wielu wysoko płatnych ludzi w proces elementarny. Jest to typowe "rozwiazywanie
problemów nie znanych w innym ustroju."

Wie Pan, że większość problemów związanych z użyciem Excela jako interfejsu "do wszystkiego"
w strukturze SOA tworzy problemy nieznane w systemach BI?
Przykład pierwszy z brzegu - modyfikacja struktury metadanych:
- w BIajach interfejs aplikacji z graficznym modelowaniem drzewa elementów wymiaru wraz z
ich atrybutami
- w SOA... no właśnie... jak w SOA definiuje się strukturę wymiarów?? Pobiera z systemów
źródłowych? Czy poprzez ręczne wpisywanie na żywca w tabele z użyciem id i Parent id
elementów wymiarów? Równie dobrze można w SQL Mngrze.
Różnica taka jak między używaniem aplikacji na poziomie interfejsu lub jej tabel. Niech się
użytkownik IDików uczy, będzie mu łatwiej skontrolować czy drzewo wymiaru właściwie
wygląda.

Jeszcze raz: problemy struktury baz danych wchodzących w wieloelementowy obiekt
obejmowany ogólnym pojęciem HD są wtórne wobec SOA.

co znaczy wtórne?

Krótko: robimy wątek o architekturze SOA, czy nie?

Ja nie robię, SOA to Pana broszka

Średnio mnie interesuje opędzanie się od trolli.

WG jest tu etatowym trollem na wątku. Szczerze Panu współczuję, że się musi Pan od niego
opędzać - w końcu jest Pana współpracownikiem.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |

Andrzej Olechowicz:

Panie Andrzeju, postawił Pan konkretny problem, przeciwstawiając sobie dwie architektury SOA i
jakąś nieznaną - w systemach BI.

>> Wie Pan, że większość problemów związanych z użyciem Excela jako interfejsu "do
>> wszystkiego" w strukturze SOA tworzy problemy nieznane w systemach BI?
Nie, nie wiem.
>> w BIajach interfejs aplikacji z graficznym modelowaniem drzewa elementów wymiaru wraz z
ich >> atrybutami

>> jak w SOA definiuje się strukturę wymiarów wraz z atrybutami?
Ostatnie pytanie, wybaczy Pan, jest po prostu ...hmmm, proszę wybaczyć bezpośredniość, bez
sensu.
Mam nadzieję, że Pan to zaraz przyzna.

Co ma wspólnego funkcjonalność tworzenia wymiarów (i miar zresztą też) z architekturą SOA?
Czy Pan traktuje SOA jako konkretny produkt?
Czy Pan chce zdyskredytować SOA, traktując go jako konkretny produkt?

Ależ Panie Andrzeju, dla ustalenia uwagi odwróćmy problem:
Weźmy dowolny BI (jaki jest Pana ulubiony?) i skonfigurujmy go w architekturze SOA.
Pytanie kontrolne, w Pana ulubionym SOA - da się?
Bo ja znam jeden, w których się na pewno da. W innych nie wiem, nie pamiętam, chyba się nie
da. Ale nie dają na pewno :)

Przypuśćmy jednak, że się da. Bo nie ma żadnych powodów, żeby się nie dalo. Czysta polityka.

I teraz, czy jak ustawimy go w tej architekturze, to on swoją wspaniałą funkcjonalność "z
graficznym modelowaniem drzewa elementów wymiaru wraz z ich atrybutami" utraci?
Czy Pan sobie wyobraża, że ja bym się obraził, gdyby jakiś dostawca BI chciał ze mną
współpracować, w interesie mojego klienta?

Powiem Panu więcej, kilka razy mi się zdarzyło, że łebscy wdrażający, zresztą zmuszani do tego
przez moich klientów, zastosowało się nawet bez zbytnich oporów udostępniając mu nie tylko
dane z bazy, ale wymiary i miary z BI a.
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Problem polega na tym, że zwykle odbywa się to w drodze kompromisu.
Większość BI-ów traktuje Excela albo jako konkurenta (nie całkiem słusznie, coś jest na rzeczy
ale wynika to ze złej polityki, uparli się z nim konkurować, jeśli już to AFIN jest konkurentem
prawdziwym - nie Excel) albo, co gorzej, jako obciachowy program do tworzenia tabelek
(niesłusznie).
I nie daje możliwości dostępu do wymiarów i miar utworzonych przez wspaniały Interface przez
łącze bazodanowe Excela.
Jednak jak popędzić wdrażającego, to po prostu utworzy zwykłe, nie BIajowe łącze bazodanowe.

I wtedy mamy te wymiary i miary, które widać w bazie.
Miałem nawet taki przypadek, że wdrażający BI - a przeklejał mi wszystkie SQLki
wygenerowane przez BI, żeby udostępnić mi jego zdefiniowane w interface'ie wymiary.
Po prostu - dostał polecenie i współpracował, jak byśmy mieli ten sam cel: zadowolić klienta.
A przecież mieliśmy.
Tylko, że zwykle nie realizuje się celu klienta, tylko swój.

Podsumowując: Niektóre BI można skonfigurować w architekturze SOA.
Większość jednak wymaga dodatkowych przystosowań. Takie przystosowania zwiększają
funkcjonalność całości o 50 %. Oczywiście na oko. :)
Natomiast funkcjonalność tworzenia wymiarów ale w innej architekturze zmuszającej do
przeklejek jest mniej efektywna. Delikatnie mówiąc.

Funkcjonalność tworzenia nowych wymiarów jest bardzo przydatna. Jeśli jest.
Np. BO ma dość dobry interface. Gorzej z efektywnością przeliczeń.
W każdym razie po zakupie BO przez SAP nie bardzo chyba ruszyła sprzedaż tego narzędzia,
przynajmniej w Polsce. Excel is king :)
Ale słabo się orientuję. Znam kilka przypadków. Może Panowie wiedzą lepiej.

No i się rozgadałem. Mam nadzieję, że Pan to doceni, bo pan Robert potraktował mnie po prostu
niegrzecznie.
Nie chce ze mną pływać? Nie, to nie. Obejdzie się.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:28

Robert Woźniak:

Krzysztof Rumiński:
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Natomiast jeszcze jedno chciałbym zrozumieć w tym całym Pańskim SOA rozumianym
jako "excelocentryczna architekturę analiz, określoną skrótem SOA". W linku, który Pan
podał:
http://excelambitny.blogspot.com/
Na pierwszej stronie opisuje Pan dlaczego najczęściej duże projekty informatyczne
(chodzi o długość trwania) kończą się porażką. I w zasadzie nie ma znaczenia czy to
projekt związany z hurtownią czy z czymś innym. Tutaj się z Panem w tym temacie
zgadzam w 100%, sam takie projekty widziałem, przeżyłem i słyszałem o takich od
znajomych czyli widocznie wszystko się zgadza.
Natomiast nie wiem dlaczego Pan wplata w wątek źle dobranego sposobu prowadzenia
projektu EXCELa jako jeden z cudownych leków na ten problem?

No cóż. Trzeba przewinąć blog parę wpisów niżej :)

Nie wplątywałbym tylko tam tego excela bo to jakoś tak nie ładnie wygląda (tak jakoś
pachnie afinizmem). Może ktoś woli używać OpenOffica albo czystego SQLa albo
produktów innych firm nawet już tak nie lubianego BO.

Natomiast nie poddaje się i jeszcze raz zapytam, co ma Excel Microsoftowy do problemów
wdrożenia systemu oraz metodyki prowadzenia projektu? Nawiązuje do:
http://excelambitny.blogspot.com/
Tylko proszę nie odpowiadać, że wspólna jest przecież Nazwa Strony WWW :) "excelambitny"
:)

Żeby mniej więcej naprowadzić, to jeżeli ktoś by mnie zapytał to odpowiedział bym tak:
1. Excela można udostępnić albo użyć arkusza google i używać go do koordynowania projektu,
2. Widzę go w architekturze SOA jako narzędzie dla analityków danych (tworzących raporty i
zestawienia) oraz jako sam raport,
3. Widzę go w architekturze SOA jako narzędzie dla analityka-statystyka (chcę go oddzielić od
twórcy raportów),
4. Widzę go również jako interfejs do różnego rodzaju słowników,
5. Nie widzę go już jako źródło danych dla Hurtowni,
6. Nie widzę go kompletnie jako ETLa.

Więcej nie pamiętam, serdecznie za to żałuję :)

Panie Robercie, odpowiedziałem, może faktycznie za długo, ale tak, jak zrozumiałem Pańskie
pytanie.
Pana ponowne, pełne rozczarowania, pytanie uświadomiło mi nieporozumienie.
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Nie chodzi o to, że Excel jest "lekiem na cało zło".

Wyliczył Pan funkcje z jednej i nieprzydatność do pewnych rzeczy Excela z drugiej właściwie bez
zarzutu.
Wojtek tu by dyskutował. On nawet krawaty wiąże w Afinie. I komu to szkodzi ? :)

Dopiero wówczas zrozumiałem, o co Panu chodzi. Jednak po namyśle przyzna mi Pan, że takie
postawienie sprawy nie wynikało z Pańskiej pierwszej wypowiedzi.
Ja zrozumiałem raczej ją, jako sugestię, że za bardzo promujemy Excela.
My nie promujemy, my opisujemy jego RZECZYWISTĄ rolę w analizie.

I nasza koncepcja SOA ma go usytuować we właściwym miejscu: w centrum analizy. A nie jako
margines.
Tylko tyle i aż tyle.
Nie jestem jednak pewny, czy poświęcił Pan czas na poznanie wszystkich argumentów i istoty
naszej koncepcji.
Może faktycznie trzeba utworzyć nowy wątek?

I może ma Pan trochę racji, żeby zacząć inaczej. Nie od promocji. :)
Np. od dyskusji postulatów, jakie powinna spełniać NAJLEPSZA architektura?
Zapraszam.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 15.11.12 o godzinie 21:34

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 21:33

Krzysztof Rumiński:

Ależ Panie Andrzeju, dla ustalenia uwagi odwróćmy problem:
Weźmy dowolny BI (jaki jest Pana ulubiony?) i skonfigurujmy go w architekturze SOA.
Pytanie kontrolne, w Pana ulubionym SOA - da się?
Bo ja znam jeden, w których się na pewno da. W innych nie wiem, nie pamiętam, chyba się
nie da. Ale nie dają na pewno :)

Chce Pan się podłączyć Excelem to dowolnego BIaja i nazwać to Spreadsheet Oriented
Architecture by AFIN????

:DDDDDDDD
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ma Pan swoje logo???

:DDDDDDDD

Przypuśćmy jednak, że się da. Bo nie ma żadnych powodów, żeby się nie dalo. Czysta
polityka.

i własną architekturę HD

I teraz, czy jak ustawimy go w tej architekturze, to on swoją wspaniałą funkcjonalność "z
graficznym modelowaniem drzewa elementów wymiaru wraz z ich atrybutami" utraci?
Czy Pan sobie wyobraża, że ja bym się obraził, gdyby jakiś dostawca BI chciał ze mną
współpracować, w interesie mojego klienta?

z Pana logiem???

:DDDDDDDDDDD

Większość BI-ów traktuje Excela albo jako konkurenta (nie całkiem słusznie, coś jest na
rzeczy ale wynika to ze złej polityki, uparli się z nim konkurować, jeśli już to AFIN jest
konkurentem prawdziwym - nie Excel) albo, co gorzej, jako obciachowy program do tworzenia
tabelek (niesłusznie).

Proszę przyjąć do wiadomości, ze Pana Król - Excel, razem z Królową - Przeglądarką Internetową
niepodzielnie panują w królestwie interfejsów BIajowych :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:35

Andrzej O.:

Proszę przyjąć do wiadomości, ze Pana Król - Excel, razem z Królową - Przeglądarką
Internetową niepodzielnie panują w królestwie interfejsów BIajowych :DDD

Panie Andrzeju!
Rozumiem, że Pana wykształcenie socjologiczne nie pozwoliło Panu zapewne zapoznać się z
konstrukcją pętli, ale proszę mi wierzyć - pętli się Pan strasznie. Chyba konieczny będzie resecik.

A, tak nawiasem, jaki Pan Szanowny zna język programowania w stopniu "Ktoś używał mój
program bez mojego nadzoru"? Bo Pan się tak chętnie wypowiada o programach
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komputerowych...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:00

Nie wiem na ile Pana wykształcenie informatyczne pozwala Panu na wypowiadanie się na temat
BI. Zwykle z dość dużą ignorancją.

Przetłumaczę p. Wojtka:
"Have you tried to turn it on and off again?"
czyli SOA#R - Standardowa Odpowiedź Administratora #R

p. Wojtku - dlaczego promujecie Spreadsheet Oriented Architecture skoro ten akronim jest już
zajęty?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 16.11.12 o godzinie 00:10

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:43

Andrzej O.:

Nie wiem na ile Pana wykształcenie informatyczne pozwala Panu na wypowiadanie się na
temat BI. Zwykle z dość dużą ignorancją.

Jakie "zwykle"???
A lizłem trochę badań operacyjnych (mnie uczyli Solvera rozwiązywać z rączki, kwestia po co?),
lizłem statystyki, controllingu, prognozowania, lizłem też "sztucznej inteligencji" (tak, tak...
podłączałem m.in. ISAFa do AFINa, Pan doczyta co to - ja też już nazwę przekręciłem),
wskaźniczków ździebko też lizłem (i Pan chce mi tłumaczyć KPIe... ;) ). Dłuższym lizem lizłem
też kilkuset klientów i prawie-klientów w stopniu 10 razy wyższym, niż Pan Szanowny, bo ja im
nie bajdurzyłem marketingu, tylko rozwiązywałem problemiki.

Przetłumaczę p. Wojtka:
"Have you tried to turn it on and off again?"
czyli SOA#R - Standardowa Odpowiedź Administratora #R

Pan Andrzej uwielbia wciskać kit. (Kopciuszek i mak, rowerek carbonowy, dziwne słowa w usta
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me)

p. Wojtku - dlaczego promujecie Spreadsheet Oriented Architecture skoro ten akronim jest już
zajęty?

Bardzo sensowne pytanie!
Jak Pan wie, zaczęliśmy od SOA2 (Simple Spreadsheet Oriented Open Analysis Architecture =
SSOOAA = SOA2), ale, po burzliwych dyskusjach, zdecydowaliśmy się na SOA, chociaż akronim
SOA = Service Oriented Architecture był znany.

Ale, ponieważ ServiceOA jest tylko jednym z wytrychów świata informatyki na upychanie (mocno
znajomych) funkcjonalności zewnętrznych, i, w gruncie rzeczy, taki SAP np., promuje ServiceOA i
walczy z tym jednocześnie i zawzięcie (np. robiąc akwizycję 10 biajów), więc toto upadnie.
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Zostanie SOA = Spreadsheet Oriented Architecture.
Gdzie biaj JEST SŁUŻĄCYM (jednym z) arkusika. I zna swoje miejsce.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.11.12 o godzinie 08:45

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 08:37

Andrzej O.:

Krzysztof Rumiński:

Ależ Panie Andrzeju, dla ustalenia uwagi odwróćmy problem:
Weźmy dowolny BI (jaki jest Pana ulubiony?) i skonfigurujmy go w architekturze SOA.
Pytanie kontrolne, w Pana ulubionym SOA - da się?
Bo ja znam jeden, w których się na pewno da. W innych nie wiem, nie pamiętam, chyba się
nie da. Ale nie dają na pewno :)

Chce Pan się podłączyć Excelem to dowolnego BIaja i nazwać to Spreadsheet Oriented
Architecture by AFIN????

No cóż, Wojtku, miałeś rację, gdy mnie ostrzegałeś. Z każdym dyskutantem, którego nazwaleś
fikuśnym pseudo po obiecującym początku dochodzimy do granicy.
Pan Andrzej dał już w poprzedniej wypowiedzi do mnie dwa czytelne sygnały, że chce przejść "na
flek". Nazwał Cię trollem (na TWOIM WĄTKU! PO 2,5 TYSIĄCA NOTEK! - nazwę to wprost:
bezczelność!
To mniej więcej tak, jakby gość., po wypiciu gospodarzowi całego alkoholu, spił się i dał mu po
pysku, bo alkohol się skończył.)

Panie Andrzeju, teraz od dyskusji przeszedł Pan do kpinek, całkowicie wpisujących się w uroczy
wic moich byłych dyskutantów: PRZEKRĘCANIE RZECZYWISTOŚCI.

Proszę przyjąć do wiadomości, ze Pana Król - Excel, razem z Królową - Przeglądarką
Internetową niepodzielnie panują w królestwie interfejsów BIajowych :DDD

Jeśli tak jest, jak Pan mówi, to: co Pan tu robi od wielu miesięcy? O czym my dyskutujemy?

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 127 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/127

9 z 26 2012-11-17 11:41



Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)

A może wczoraj Pana olśniło?
Dlaczego trzymał Pan tę rewelacyjną informację do tej pory?

Proponuję Panu wysłać tę wiadomość do redakcji Controllingu i Rachunkowości, gdzie my właśnie
publikujemy cykl architektoniczny. Tam jest wszystko: opis sytuacji (oczywiście przekręcony),
postulat SOA, skonfrontowanie postulatów z praktyką korporacyjną.
Znamy ją bardzo dobrze. Również praktykę korporacji o zasięgu światowym.
Nasi ludzie wprowadzają jej elementy również w takich firmach, robiąc tam karierę i szkoląc
"starszych i mądrzejszych zagraniczniaków" we wdrażaniu projektów mających elementy
architektury SOA.
Jestem spokojny, trolloidalnych kpinek nie opublikują. Trzymają poziom. Będzie się Pan musiał
wysilić, żeby udowodnić nie tylko, że rozumie Pan na czym polega SOA, ale na czym polega
standardowa architektura BI, w której królem jest Excel a królową przeglądarka.

Bo to prawda. Taka sama, że tragarz z kanciapy i spluwaczka są królami w firmie
przeprowadzkowej, wyposażonej we dźwigi z za dużymi łyżkami. Umieją załadować tylko to, co
już zostało wyniesione na podwórko.

Wie Pan już na czym polega "przekręcanie rzeczywistości" według Pana patentu?

Będzie też przykład praktyczny. Będzie Pan go mógł uruchomić. Może to coś pomoże, żeby
podjąć znów dyskusję.

Przykro mi, ale dopóki nie zacznie Pan się wypowiadać na temat, a nie spekulować o moich
intencjach i zamierzeniach(czyli klasyczne trollowanie!) , nie będę z Panem dyskutował.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:09

Chłopaki, przestańmy odwalać Operę.
Co oni mnie tu Empik z domu robią?

Jeden stoi w pięknej zielonej zbroi po jednej stronie sceny i śpiewa od godziny (upływ czasu
subiektywny, minęło 3 minuty), że wyrusza na wojnę, że się zbroi i jak to naród kocha i jak go to
naród kocha. I, że pokaże cesarzowi nu-nu. (czyli ja)

Drugi, po stronie drugiej, stylizowany na cesarza rzymskiego - chociaż to tylko podrzędny
namiestnik - wyśmiewa buntowników. Pijany jest i gada głupoty, ale złoty rydwan dodaje mu
pewności siebie, więc śpiewa, ile wlezie. (czyli biajki wy moje cudne)
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Od czasu do czasu przez scenę przelatują nimfy, radośnie opluwające wrogów cesarstwa i
wyraźnie nabijające się z publiki.

Publika już zresztą zasypia a architektura w SAPowie bez zmian.

http://www.ugczyze.pl/tematy/solectwa/sol_sap/sol_sap.htm

Kiedyż, ach kiedyż, przyjdzie Gajowy Marucha i wywali chłopaków z lasu? Czytaj: założy wątek
SOA?

P.S.
No, wreszcie!
http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.11.12 o godzinie 10:55
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Robert Woźniak
Architekt DWH,
BI,
ETL, analityk.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 10:36

Krzysztof Rumiński:

Robert Woźniak:

Krzysztof Rumiński:

Natomiast jeszcze jedno chciałbym zrozumieć w tym całym Pańskim SOA rozumianym
jako "excelocentryczna architekturę analiz, określoną skrótem SOA". W linku, który
Pan podał:
http://excelambitny.blogspot.com/
Na pierwszej stronie opisuje Pan dlaczego najczęściej duże projekty informatyczne
(chodzi o długość trwania) kończą się porażką. I w zasadzie nie ma znaczenia czy to
projekt związany z hurtownią czy z czymś innym. Tutaj się z Panem w tym temacie
zgadzam w 100%, sam takie projekty widziałem, przeżyłem i słyszałem o takich od
znajomych czyli widocznie wszystko się zgadza.
Natomiast nie wiem dlaczego Pan wplata w wątek źle dobranego sposobu prowadzenia
projektu EXCELa jako jeden z cudownych leków na ten problem?

No cóż. Trzeba przewinąć blog parę wpisów niżej :)

Nie wplątywałbym tylko tam tego excela bo to jakoś tak nie ładnie wygląda (tak jakoś
pachnie afinizmem). Może ktoś woli używać OpenOffica albo czystego SQLa albo
produktów innych firm nawet już tak nie lubianego BO.

Natomiast nie poddaje się i jeszcze raz zapytam, co ma Excel Microsoftowy do problemów
wdrożenia systemu oraz metodyki prowadzenia projektu? Nawiązuje do:
http://excelambitny.blogspot.com/
Tylko proszę nie odpowiadać, że wspólna jest przecież Nazwa Strony WWW :)
"excelambitny" :)

Żeby mniej więcej naprowadzić, to jeżeli ktoś by mnie zapytał to odpowiedział bym tak:
1. Excela można udostępnić albo użyć arkusza google i używać go do koordynowania
projektu,
2. Widzę go w architekturze SOA jako narzędzie dla analityków danych (tworzących raporty
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i zestawienia) oraz jako sam raport,
3. Widzę go w architekturze SOA jako narzędzie dla analityka-statystyka (chcę go oddzielić
od twórcy raportów),
4. Widzę go również jako interfejs do różnego rodzaju słowników,
5. Nie widzę go już jako źródło danych dla Hurtowni,
6. Nie widzę go kompletnie jako ETLa.

Więcej nie pamiętam, serdecznie za to żałuję :)

Panie Robercie, odpowiedziałem, może faktycznie za długo, ale tak, jak zrozumiałem Pańskie
pytanie.
Pana ponowne, pełne rozczarowania, pytanie uświadomiło mi nieporozumienie.

Nie chodzi o to, że Excel jest "lekiem na cało zło".

Wyliczył Pan funkcje z jednej i nieprzydatność do pewnych rzeczy Excela z drugiej właściwie
bez zarzutu.
Wojtek tu by dyskutował. On nawet krawaty wiąże w Afinie. I komu to szkodzi ? :)

Dopiero wówczas zrozumiałem, o co Panu chodzi. Jednak po namyśle przyzna mi Pan, że takie
postawienie sprawy nie wynikało z Pańskiej pierwszej wypowiedzi.
Ja zrozumiałem raczej ją, jako sugestię, że za bardzo promujemy Excela.
My nie promujemy, my opisujemy jego RZECZYWISTĄ rolę w analizie.

I nasza koncepcja SOA ma go usytuować we właściwym miejscu: w centrum analizy. A nie
jako margines.
Tylko tyle i aż tyle.
Nie jestem jednak pewny, czy poświęcił Pan czas na poznanie wszystkich argumentów i istoty
naszej koncepcji.
Może faktycznie trzeba utworzyć nowy wątek?

I może ma Pan trochę racji, żeby zacząć inaczej. Nie od promocji. :)
Np. od dyskusji postulatów, jakie powinna spełniać NAJLEPSZA architektura?
Zapraszam.

Zaproszenie przyjąłem i już odpowiedziałem. Zapraszam wszystkich na nowy wątek o
architekturze w BI. Nie koniecznie SOA. Booooo ja dopiero teraz wiem co to znaczy! :) Ech to
chyba jakiś chwyt marketingowy! CAŁY CZAS MYŚLAŁEM o CZYMŚ POWAŻNYM CZYLI: SERVCE-
ORIENTED ARCHITECTURE !! a tu chodzi o "spreadsheet" !!! Hehehehhehe, a ja myślałem, że
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rozmawiamy o czymś poważnym! No ale ok mój błąd, jak w każdym projekcie, najpierw trzeba
sprawdzić czy wszyscy mówią w tym samym języku :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 11:04

Robert Woźniak:

jakiś chwyt marketingowy! CAŁY CZAS MYŚLAŁEM o CZYMŚ POWAŻNYM CZYLI: SERVCE-
ORIENTED ARCHITECTURE !! a tu chodzi o "spreadsheet" !!! Hehehehhehe, a ja myślałem, że
rozmawiamy o czymś poważnym! No ale ok mój błąd, jak w każdym projekcie, najpierw
trzeba sprawdzić czy wszyscy mówią w tym samym języku :)

Ach, Pan Robert to cały biaj! Czyli Elementarz Konsultanta Biajowego:
Wpada nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co, i każe się UCZYĆ ZA NASZE PIENIĄDZE
podstawowych pojęć, bo sam nie umie czytać

(Jakby ktoś nie zrozumiał, to alegoria niesienia wiedzy przez konsultantów biajowych - student
siedzi i uczy się naszego biznesu i, jak narysuje schemat, to oznacza, że go zaprojektował, czyli
głośno krzyczy, że zaprojektował nam biznes.)
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.11.12 o godzinie 11:13

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:10

Ja p.

Forrester, badacz rynku, hehehe, napisał, a Małomiękki, lider, hehehe, się tym chwali:

The Forrester Wave™: Self-Service Business Intelligence Platforms, Q2 2012

Microsoft enables business users to look no further than Excel for self-service BI. Microsoft

has built on its broad, omnipresent, SQL Server-based BI functionality, which already includes

Integration Services, Reporting Services, and Analysis Services. It now offers a very respectable

PowerPivot and Power View in-memory data analysis and discovery engine. Think of this as

Excel on steroids. If you are already using Excel (and who isn’t?) look no further for your

selfservice BI platform — especially when you already have it anyway, as most likely it’s already

part of your Enterprise SQL Server and/or SharePoint license. Microsoft may only offer around

80% of advanced BI functionality as compared with other leading vendors, but what it lacks in

features it more than makes up for in cost/benefits ratios.

http://download.microsoft.com/download/8/F/F/8FFFD378-...

Ślepy badacz, ślepy WŁAŚCICIEL, ślepa publika...
Czyli - gra muzyka.

P.S.
Reszta tego "dokumentu" jest jeszcze bardziej kosmiczna. Warto poczytać, nawet kosztem
nowości na Pudelku.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.11.12 o godzinie 13:16

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:14
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Krzysztof Rumiński:

To mniej więcej tak, jakby gość., po wypiciu gospodarzowi całego alkoholu, spił się i dał mu
po pysku, bo alkohol się skończył.)

Od kiedy to Panowie jesteście gospodarzami na grupie Business Intelligence?

2532 postów excelowego trollowania, którym WG zalewa fora - bo jak inaczej nazwać
uruchamianie od nowa dyskusji by za każdym razem dowiedzieć się, że excel od dawna jest
używany w BI jako interfejs, a architektura SOA to bzdura.
I nie dociera, że nie wystarczy ON/OFF dyskusji, żeby SOA ożyło. Bo ma wadę.

Proponuję Panu wysłać tę wiadomość do redakcji Controllingu i Rachunkowości, gdzie my
właśnie publikujemy cykl architektoniczny. Tam jest wszystko: opis sytuacji (oczywiście
przekręcony), postulat SOA, skonfrontowanie postulatów z praktyką korporacyjną.

Czyli chcecie się Panowie przekonać, że praktyka budowania hurtowni danych w architekturze
SOA wygląda tak:

analityk buduje sobie DMA, potrzebne są dodatkowe wymiary.
reset
budujemy nową, większą hurtownię...
...
analityk buduje sobie DMA, potrzebne są dodatkowe wymiary.
reset
budujemy nową, jeszcze większą hurtownię...
...
analityk buduje sobie DMA, potrzebne są dodatkowe wymiary.
reset
budujemy nową, jeszcze, jeszcze większą hurtownię...
...
analityk buduje sobie DMA, potrzebne są dodatkowe wymiary.
reset
budujemy nową, jeszcze, jeszcze, jeszcze większą hurtownię...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 16.11.12 o godzinie 16:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:30
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Wojciech Gardziński:

Excel on steroids. If you are already using Excel (and who isn’t?) look no further for your
selfservice BI platform

Nie wiem jaka jest Pana znajomość angielskiego, ale platforma umożliwia budowanie systemów,
w którym buduje się aplikacje klienckie. Czyli system BI trzeba dopiero zbudować na platformie
SQL+SSIS+SSRS+PP+PV+XL

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:33

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Excel on steroids. If you are already using Excel (and who isn’t?) look no further for your
selfservice BI platform

Nie wiem jaka jest Pana znajomość angielskiego, ale platforma umożliwia budowanie
systemów, w którym buduje się aplikacje klienckie. Czyli system BI trzeba dopiero zbudować
na platformie SQL+SSIS+SSRS+PP+PV+XL

Nie wiem, jaka jest Pana znajomość owych "platform", ale zrobienie sensownego systemu
raportowania na SSRS i PP równa się max tabela przestawna na wyjściu. A to oznacza kupę
wyszpionków i WEŹDANETABELI, czyli "kicha by Małomiękki". Znaczy się - sorka - dalej
klasyczna exceliozka.

Nie chcę się wtrącać w wątek SOA, ale i SSRS i SSAS (o którym Pan raczył był zapomnieć - taka
znajomość platformy ;) )...
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... to narzędza PCHAJĄCE DANE - odwrotność pomp ssących, więc kiszka.

Małomiękki błądzi - pisałem to już 100 razy, a raz nawet - i to na Pana osobistych oczach! -
udowodniłem, że PP to kiszka do kwadratu. Nie pamięta Pan... - to może przypomnę, jak Power
Pivot, deklaratywnie NOWOŚĆ straszna i NIE-OLAP, wyświetla np.

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 127 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/127

18 z 26 2012-11-17 11:41



Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:58

google: "business intelligence sql ssas ssis ssrs"
np.
http://pragmaticworks.com/Products.aspx
http://pyramidanalytics.com/products/default.aspx

No można wszystko robić w MS SQL Managerze lub w MS BI Development Studio, ale lepiej nie
pokazywać ich analitykom.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:27

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

i WEŹDANETABELI, czyli "kicha by Małomiękki". Znaczy się - sorka - dalej klasyczna
exceliozka.

A Pana WEŹDANEZBAZYDANYCH, czyli "kicha by Małomiękki v2.0" czyli jest w czymś lepsze ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:21

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

i WEŹDANETABELI, czyli "kicha by Małomiękki". Znaczy się - sorka - dalej klasyczna
exceliozka.

A Pana WEŹDANEZBAZYDANYCH, czyli "kicha by Małomiękki v2.0" czyli jest w czymś lepsze ?

Tak, lepsze.

Ale muszę co nieco skorygować:
Nie musi to być "moje", bo tu nie chodzi o to, czy to z AFINA, czy z czegokolwiek innego - ważne,
żeby działało jako "pompa SSĄCA", czyli ciągnęło dane DO arkusza, zgodnie z parametrami,
określonymi W arkuszu:

1. Darmowy http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel.xls w arkuszu "FunctionSQL" (jest tam
GOTOWY, odkryty kod) spełnia ten warunek, tak samo, jak spełniają go
niektóre wynalazki - funkcje Excela do danych, np. Comarch (tylko nie pamiętam w którym tym
swoim ERPie) ma taką funkcyjkę.
Ale SAP ze swoim bEx-em już nie spełnia, bo w bEx-ie się DEFINIUJE w Excelu, co do Excela ma
być WEPCHANE.

2. Pan też może taką funkcyjkę napisać sam w 10 minut i będzie ona lepsza od "kicha by
Małomiękki v1.0".

W czym jest lepsze?
Funkcje Excela można DOWOLNIE parametryzować i dowolnie ciągnąć wartości. (I dzięki temu
"King".)

W MSBI nie można. WEŹDANETABELI zależy od ustawień tabeli - usuwa się tabelę - znika
wartość. Nie poprawili tego nawet w funkcjach dokostkowych w E2007+. Po pierwsze, usunęli
kostki, dając jakiegoś badziewiastego Power Pivota, po drugie, funkcje działają tylko NA
OTWARTYCH połączeniach - nie da rady zrobić zapytania do nieistniejącej kostki. Czyli idea
ciągnięcia danych pada na twarz. A jeszcze w MSBI te hołdy dla SSBI (SQL Server Business
Intelligence), to już w ogóle porażka. A idea SSRS (SQL Server Reporting Services) i tych tam
Power Viewów to klasyczne pchanie danych i dlatego nie zdobywa uznania.
Tylko nawiedzeni piewcy Małomiękkiego lecą po menu i wychwalają. Analitycy babrzą się, jak
wczoraj.
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Światu informatycznemu exceliozka się opłaca. Można leczyć i leczyć...

My, niestety, tego zdania nie podzielamy i z AFINA można pytać otwarte, zamknięte i
nieistniejące kostki, robić(!) je i poprawiać(!) w dowolnym Excelku (w 2007+ także) ,
parametryzować, co się chce i jak się chce. Można tworzyć dowolne źródła danych (czyli ciągnąć
dane, z czego się żywnie spodoba) - tekstowe, relacyjne, tabelowe, kostkowe, internetowe,
jakie się chce.
Można robić własną DMA z szabloników - pyk, pyk i 100 budżetów złożone do kupki i kosteczka
gotowa - w SSAS dzień roboty, 2 instalacji i tydzień poprawek. O zabawkach innych, np. Oracle'a
nawet nie wspominam, bo do kupy zachodu trzeba tam jeszcze dodać hektar czaczu.

Można pobierać dane z tekstów. SuperSAP czy HiperOracle mają Cię w nosie i nie udostępniają?
- to świetnie! Miej je tam, gdzie one mają Ciebie! Wyeksportuj sobie do dowolnego pliku
tekstowego, nawet takiego, co to ma jeden rekord w kilku wierszach i go sobie odczaruj
AFIN.NET.TextConverterem. Noł prołblem.

Jeżeli wiesz, jak postępować (SOA), wszystko staje się jasne i proste. A te wszystkie SAP DWHy
stają się źródłami danych, a nie terrorystami, udzielającymi informacji o zakładnikach (twoich
własnych danych). Polecam wątek SOA.

P.S.
Poczytałem sobie wątek http://www.goldenline.pl/forum/3097510/przypisywanie-t.... Gość się
domaga elastycznego rozwiązania problemu, a co tam mu się proponuje? Robótki ręczne (to
tylko 5 minut...), pisanie jakichś skryptów, kosmiczne formuły (jak gość stwierdził, że tablicowe
to kosmos, to mu zapodali nietablicowe - sam ich nie kumam).
Śliczna exceliozka. No tak, nazwa grupy - "Excel" - zobowiązuje.
(Rozwiązanie: Kwerenda parametryczna na unionie z trzech tabel excelkowych)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.11.12 o godzinie 09:03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:14

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

i WEŹDANETABELI, czyli "kicha by Małomiękki". Znaczy się - sorka - dalej klasyczna
exceliozka.

A Pana WEŹDANEZBAZYDANYCH, czyli "kicha by Małomiękki v2.0" czyli jest w czymś lepsze
?

Tak, lepsze.

Jak dla mnie to to samo, tylko źródło inne.

Ale muszę co nieco skorygować:
Nie musi to być "moje", bo tu nie chodzi o to, czy to z AFINA, czy z czegokolwiek innego -
ważne, żeby działało jako "pompa SSĄCA", czyli ciągnęło dane DO arkusza, zgodnie z
parametrami, określonymi W arkuszu:

1. Darmowy http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel.xls w arkuszu "FunctionSQL" (jest tam
GOTOWY, odkryty kod) spełnia ten warunek, tak samo, jak spełniają go
niektóre wynalazki - funkcje Excela do danych, np. Comarch (tylko nie pamiętam w którym
tym swoim ERPie) ma taką funkcyjkę.

Miałem taką funkcje w wiekowym (15-20 lat) wydaniu systemu SIMPLE.

Ale SAP ze swoim bEx-em już nie spełnia, bo w bEx-ie się DEFINIUJE w Excelu, co do Excela
ma być WEPCHANE.

Jak Pan podaje parametry do ado, to też DEFINIUJE w excelu co ma być WEPCHANE.
Nie za bardzo widzę różnicę.
Ale co do bex'e to fakt - straszna kupa :).

2. Pan też może taką funkcyjkę napisać sam w 10 minut i będzie ona lepsza od "kicha by
Małomiękki v1.0".

W czym jest lepsze?
Funkcje Excela można DOWOLNIE parametryzować i dowolnie ciągnąć wartości. (I dzięki temu
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"King".)

Czyli VBA king ? :)

W MSBI nie można. WEŹDANETABELI zależy od ustawień tabeli - usuwa się tabelę - znika
wartość. Nie poprawili tego nawet w funkcjach dokostkowych w E2007+. Po pierwsze, usunęli
kostki, dając jakiegoś badziewiastego Power Pivota, po drugie, funkcje działają tylko NA
OTWARTYCH połączeniach - nie da rady zrobić zapytania do nieistniejącej kostki. Czyli idea
ciągnięcia danych pada na twarz. A jeszcze w MSBI te hołdy dla SSBI (SQL Server Business
Intelligence), to już w ogóle porażka. A idea SSRS (SQL Server Reporting Services) i tych tam
Power Viewów to klasyczne pchanie danych i dlatego nie zdobywa uznania.
Tylko nawiedzeni piewcy Małomiękkiego lecą po menu i wychwalają. Analitycy babrzą się, jak
wczoraj.

Światu informatycznemu exceliozka się opłaca. Można leczyć i leczyć...

Ale Pana rozwiązania to dalej exceliozka tylko znacznie wyższego poziomu.

My, niestety, tego zdania nie podzielamy i z AFINA można pytać otwarte, zamknięte i
nieistniejące kostki, robić(!) je i poprawiać(!) w dowolnym Excelku (w 2007+ także) ,
parametryzować, co się chce i jak się chce. Można tworzyć dowolne źródła danych (czyli
ciągnąć dane, z czego się żywnie spodoba) - tekstowe, relacyjne, tabelowe, kostkowe,
internetowe, jakie się chce.
Można robić własną DMA z szabloników - pyk, pyk i 100 budżetów złożone do kupki i kosteczka
gotowa - w SSAS dzień roboty, 2 instalacji i tydzień poprawek. O zabawkach innych, np.
Oracle'a nawet nie wspominam, bo do kupy zachodu trzeba tam jeszcze dodać hektar czaczu.

Można pobierać dane z tekstów. SuperSAP czy HiperOracle mają Cię w nosie i nie
udostępniają? - to świetnie! Miej je tam, gdzie one mają Ciebie! Wyeksportuj sobie do
dowolnego pliku tekstowego, nawet takiego, co to ma jeden rekord w kilku wierszach i go
sobie odczaruj AFIN.NET.TextConverterem. Noł prołblem.

Jeżeli wiesz, jak postępować (SOA), wszystko staje się jasne i proste. A te wszystkie SAP
DWHy stają się źródłami danych, a nie terrorystami, udzielającymi informacji o zakładnikach
(twoich własnych danych). Polecam wątek SOA.

P.S.
Poczytałem sobie wątek http://www.goldenline.pl/forum/3097510/przypisywanie-t.... Gość się
domaga elastycznego rozwiązania problemu, a co tam mu się proponuje? Robótki ręczne (to
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

tylko 5 minut...), pisanie jakichś skryptów, kosmiczne formuły (jak gość stwierdził, że
tablicowe to kosmos, to mu zapodali nietablicowe - sam ich nie kumam).
Śliczna exceliozka. No tak, nazwa grupy - "Excel" - zobowiązuje.
(Rozwiązanie: Kwerenda parametryczna na unionie z trzech tabel excelkowych)

Skoro funkcja tablicowa jest dla niego problematyczna to z SQL'em też sobie nie poradzi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:27

Sławomir Broda:

A Pana WEŹDANEZBAZYDANYCH, czyli "kicha by Małomiękki v2.0" czyli jest w czymś
lepsze ?

Tak, lepsze.

Jak dla mnie to to samo, tylko źródło inne.

niektóre wynalazki - funkcje Excela do danych, np. Comarch (tylko nie pamiętam w którym
tym swoim ERPie) ma taką funkcyjkę.

Miałem taką funkcje w wiekowym (15-20 lat) wydaniu systemu SIMPLE.

Wiem. Nie powstała wtedy, tylko znacznie później, ale wiele takich powstało. Osobiście
pokazywaliśmy takie funkcje prawie wszystkim producentom oprogramowania w Polsce.
Niektórzy podpatrzyli, niektórzy "wzięli", ale większość nie zrozumiała tematu. Prawda, moja
ulubiona TETO? ;)

Ale SAP ze swoim bEx-em już nie spełnia, bo w bEx-ie się DEFINIUJE w Excelu, co do Excela
ma być WEPCHANE.

Jak Pan podaje parametry do ado, to też DEFINIUJE w excelu co ma być WEPCHANE.
Nie za bardzo widzę różnicę.

Widzę, że Pan nie widzi. I wiem, że to trudne. Stąd m.in. upierdliwość ma.
Mamy studnię i mamy w niej wodę.

1. Opcja ssania: Spuszcza Pan wiadro, albo Pan nie spuszcza - wybiera Pan moment. Może też
Pan spuścić, może Pan je też wrzucić. Może je Pan napełnić troszku, ciutkę, na denko ledwie, pół
lub wszystkie opcje pośrednie. I je ciągnąć wolno, szybko, rozlewając lub ostrożnie.
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2. Opcja tłoczenia: Naciska Pan guzik koło studni (albo jeszcze gorzej: o określonej godzinie) i
dostaje Pan pełne wiadro. Połowa średnio do wylania (wartość średnia Pana potrzeby to połowa).
Koszt energetyczny średnio 2 razy większy. I nie jest tak, jak Pan chce!

Zawsze mówię: chcesz zrozumieć zalety ssania - pomyśl jak kobieta! Niech się Pan zapyta
żony/dziewczyny, jak wybiera (wybrała) faceta (czyli Pana). Co z tego że opcja pchania jest
włączona (faceci się wręcz narzucają!), kobitki wolą opcję ssania - same wybierają i wara Panu
od ich decyzji. Może Pan się, co najwyżej, pozalecać. Gwarancji zero.

Kto tu widzi jakieś podteksty seksualne - ma rację. Jest zboczony, czyli normalny. Ale nie o nie
tu chodzi.

Ale co do bex'e to fakt - straszna kupa :).

:) Pozycja Lidera zobowiązuje.

2. Pan też może taką funkcyjkę napisać sam w 10 minut i będzie ona lepsza od "kicha by
Małomiękki v1.0".

W czym jest lepsze?
Funkcje Excela można DOWOLNIE parametryzować i dowolnie ciągnąć wartości. (I dzięki
temu "King".)

Czyli VBA king ? :)

Pan nie rozumie. PAN MA NAPISAĆ dla tych co nie potrafią i im to dać/sprzedać/wyjaśnić.

Światu informatycznemu exceliozka się opłaca. Można leczyć i leczyć...

Ale Pana rozwiązania to dalej exceliozka tylko znacznie wyższego poziomu.

Jeżeli identyfikuje Pan "exceliozkę" i "Excel w centrum" jako pojęcia jednoznaczne, to tak, bo i
tu, i tu Excel jest w centrum. Tylko M&Msy, będąc na karteczce, mogą być na liście
zaproszonych, ale mogą być też w menu.

Skoro funkcja tablicowa jest dla niego problematyczna to z SQL'em też sobie nie poradzi.

I tu też racja. Ale zrobiłem (robimy cały czas) badania naukowe na prowadzonych przeze mnie
kursach VBA (kolega również, ale lepiej pisać w 1.os.). Jestem w stanie nauczyć gościa Query i
podstaw SQLa w 2 dni. VBA nie. I, śmiem twierdzić, że 2 tygodnie też by nie wystarczyły. Chyba
się Pan zgodzi, czy nie?
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 123  124  125  126  127  128     Następna »

Uważamy, że przeniesienie ciężaru nauki analityka z VBA na SQLa spowoduje skokowy wzrost
kwalifikacji informatycznych analityków i skokowy, epokowy wręcz, wzrost ich umiejętności
raportowych. Z tym, że, stety lub niestety, biaje odejdą w zapomnienie. I dlatego tak mnie nie
lubią.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.11.12 o godzinie 11:18

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:06
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