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Pozwoli Pan, Panie Andrzeju, że nie będę komentował Pana zabawy w pomidora.
Jeżeli dowody na Pana nie działają, cóż może?
*************************************************************

Ale czad!
Ludzie, znalazłem! Przypadkowo. Ale heca!
Jakoś nigdy wcześniej nie widziałem, jakoś nigdzie data nie jest wydrukowana...

Ale jest!
http://download.microsoft.com/download/e/8/3/e83c04cd-...

Poczytajcie!

Pakiet Office 2000, podobnie jak poprzednie wersje pakietu Office, może służyć jako

podstawowe, relacyjne narzędzie do tworzenia raportów i kwerend, a ponadto może działać jako

podstawowy klient OLAP — nie wymagając żadnych dodatków. Udoskonalone tabele przestawne

(PivotTable) mogą obecnie działać jako klient OLAP oraz jako klient dla usług Microsoft OLAP

Services i niektórych innych serwerów OLAP, zarówno w programie Excel, jak i Internet

Explorer.

Tabele przestawne mogą być obecnie hierarchiami w wymiarach, a ilość danych nie jest już

ograniczona pojemnością programu Excel.

To powyżej to tylko fragment! Dalej jest tylko ciekawiej

Użytkownicy Użytkownicy przypadkowi Narzędzie musi być proste w użyciu i mało kosztowne;

jego zaawansowane funkcje nie powinny być wyeksponowane. Wymaga samodzielnego klienta i

dostępu do sieci Web. Odpowiedni, ponieważ podstawowa funkcjonalność siatek i wykresów

OLAP jest dostępna w pakiecie Office 2000. Obsługuje zarówno model klient/serwer, jak i dostęp

do intranetu.

Wymagający użytkownicy zajmujący się analizą danych Wymagany jest dostęp do obliczeń,

filtrowania, sortowania i klasyfikowania po stronie serwera, a w sytuacji idealnej dodatkowo
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opcjonalny dostęp do wszystkich możliwości języka MDX. Niewiele produktów spełnia te wysokie

wymagania. Odpowiedni dla niektórych zastosowań analitycznych ze względu na szerokie

możliwości obliczeń statystycznych i innych w programie Excel 2000, ale program Excel nie może

samodzielnie korzystać z zaawansowanych funkcji kwerend OLAP. Lukę tę mogą jednak wypełnić

dodatki innych dostawców.

Księgowi Użytkownicy związani z finansami są dobrze zaznajomieni z arkuszami kalkulacyjnymi,

więc wolą oni, aby dane pojawiały się bezpośrednio w programie Excel. Oznacza to, że jako

klienta OLAP będą oni raczej używać programu Excel (wspomaganego, jeśli to konieczne przez

jakiś dodatek), a nie innego narzędzia klienckiego, bez względu na to, jak byłoby ono

eleganckie. Odpowiedni, chociaż zapewnienie pełnej funkcjonalności kwerend i zapisywania

zwrotnego OLAP wymaga uzupełnienia programu Excel 2000 specjalistycznym dodatkiem.

Konstruktorzy aplikacji Wymagane są szerokie możliwości dostosowania. Niewielu klientów

innych dostawców zapewnia te możliwości. Odpowiedni. Wszystkie wydania pakietu Office 2000

oferują możliwość (VBA) budowania bogatych aplikacji z wbudowanym, ale ograniczonym,

dostępem do technologii OLAP.

Wiecie, kiedy był rok 2000? 12 lat temu.

PS
To dopiero początek. Teraz będę znajdował coraz więcej "dowodów" na to, że to, co piszemy,
jest znane I LUBIANE (!) od dawien dawna. Jak miło...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.11.12 o godzinie 08:25

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 08:08

Jaskółeczka SOA (na cześć wątku kolegi!):
http://www.goldenline.pl/forum/3098402/baza-danych-w-s...

i "głosy praktyków": PHP, Oracle, Mantis, APEX, PostgreSQL albo MS SQL Server Express albo
DB2 Express-C...
Niewielu trzeźwych.

Robienie (DMA) bazy danych dla analityków to szalenie trudna sprawa...
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.11.12 o godzinie 10:56
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Andrzej

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 09:47

Wojciech Gardziński:

Niewielu trzeźwych.

Bardzo "dorosły" komentarz. Klientów też Pan tak traktuje ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.11.2012, 10:55

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Niewielu trzeźwych.

Bardzo "dorosły" komentarz. Klientów też Pan tak traktuje ?

Tak. Jak trzeźwych.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 10:57

Wojciech Gardziński:

Pozwoli Pan, Panie Andrzeju, że nie będę komentował Pana zabawy w pomidora.
Jeżeli dowody na Pana nie działają, cóż może?

Jakie dowody? Na co?
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Że Pan nie zna BIajów? No nie zna Pan, zarzuca im brak rozwiązań, które od dawna posiadają.

To Pan raczej musi udowadniać, że AFIN te rozwiązania posiada. I zwykle okazuje się, ze
posiada, ale wymaga od użytkownika np. zamiast jednego klika pisania pełnego MDXa,
prawdopodobnie bez obsługi błędów składni - dla analityków pełna radość.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.11.2012, 13:41

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pozwoli Pan, Panie Andrzeju, że nie będę komentował Pana zabawy w pomidora.
Jeżeli dowody na Pana nie działają, cóż może?

Jakie dowody? Na co?
Że Pan nie zna BIajów? No nie zna Pan, zarzuca im brak rozwiązań, które od dawna posiadają.

;) O, nie wiedziałem! Który biaj posiada kreator do cub-ów excelowych?

To Pan raczej musi udowadniać, że AFIN te rozwiązania posiada.

Toteż UDOWADNIAM:
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...

I zwykle okazuje się, ze posiada, ale wymaga od użytkownika np. zamiast jednego klika
pisania pełnego MDXa, prawdopodobnie bez obsługi błędów składni - dla analityków pełna
radość.

Oto PRAWDA Pana Andrzeja:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 14:19

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 130 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/130#52314480

4 z 14 2012-11-26 12:24



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

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

Wojciech Gardziński:

;) O, nie wiedziałem! Który biaj posiada kreator do cub-ów excelowych?

Nie powiem, ze każdy, ale pracowałem na narzedziu, w którym KAŻDA aplikacja miała kreator
kostek. Z importem danych transakcyjnych (również z plików xls, txt), najbardziej
zaawansowane posiadały pełne narzędzia do ETL. Nawet tu wrzucałem slajdy z ImportMastera.

Znowu Pan nie wiedział.

I zwykle okazuje się, ze posiada, ale wymaga od użytkownika np. zamiast jednego klika
pisania pełnego MDXa, prawdopodobnie bez obsługi błędów składni - dla analityków pełna
radość.

Oto PRAWDA Pana Andrzeja:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Kolejny razy bzdury Pan opowiada - to jest help, a nie obsługa błędów składni - proszę się nie
ośmieszać.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.11.2012, 14:47

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

;) O, nie wiedziałem! Który biaj posiada kreator do cub-ów excelowych?

Nie powiem, ze każdy, ale pracowałem na narzedziu, w którym KAŻDA aplikacja miała
kreator kostek. Z importem danych transakcyjnych (również z plików xls, txt), najbardziej
zaawansowane posiadały pełne narzędzia do ETL. Nawet tu wrzucałem slajdy z
ImportMastera.

Znowu Pan nie wiedział.

Pan nie umie czytać. Pytałem o kostki excelowe, tworzone z poziomu Excela do użycia w Excelu.

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 130 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/130#52314480

5 z 14 2012-11-26 12:24



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

I zwykle okazuje się, ze posiada, ale wymaga od użytkownika np. zamiast jednego klika
pisania pełnego MDXa, prawdopodobnie bez obsługi błędów składni - dla analityków
pełna radość.

Oto PRAWDA Pana Andrzeja:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Kolejny razy bzdury Pan opowiada - to jest help, a nie obsługa błędów składni - proszę się nie
ośmieszać.

Nie jest to też tramwajem. (Związek pianki na Pana ustach z meritum jest coraz luźniejszy)
Przypominam kłamstewko: "wymaga (...) zamiast jednego klika pisania pełnego MDXa"
Udowodniłem, że tak nie jest, to Pan się czepia własnego zarzutu o błędy składni MDX. Dobre! -
widział Pan w tej funkcji "pełnego MDX"? Nie widział Pan, to co się Pan czepia obsługi błędów jego
składni?
Pan się stacza w coraz większą bzdurkę.

Tu jest pokazane, jak łatwo się tym robi raporciki (z bajerem nawet, czyli z publikacyjką):
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt4.swf

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 14:57

Wojciech Gardziński:

Pan nie umie czytać. Pytałem o kostki excelowe, tworzone z poziomu Excela do użycia w
Excelu.

Ale to Pan się uparł na Excela do takich celów. W końcu używa Pan Excela jako przeglądarkę
internetową - więc przy takim fanatyźmie mnie to nie dziwi.

Przypominam kłamstewko: "wymaga (...) zamiast jednego klika pisania pełnego MDXa"
Udowodniłem, że tak nie jest, to Pan się czepia własnego zarzutu o błędy składni MDX. Dobre!
- widział Pan w tej funkcji "pełnego MDX"? Nie widział Pan, to co się Pan czepia obsługi błędów
jego składni?
Pan się stacza w coraz większą bzdurkę.

GETDATAOLAP nie wymaga pełnego MDXa? Ciekawe. Jeszcze parę postów temu pokazywał Pan,
że wymaga. Ale błędów składni nie obsługuje, czyli od analityków wymaga Pan perfekcyjnego
pisania MDXów w ciemno.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.11.2012, 15:26

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan nie umie czytać. Pytałem o kostki excelowe, tworzone z poziomu Excela do użycia w
Excelu.

Ale to Pan się uparł na Excela do takich celów. W końcu używa Pan Excela jako przeglądarkę
internetową - więc przy takim fanatyźmie mnie to nie dziwi.

I co jeszcze robię?
Ale, oczywiście, przeglądareczka może zostać użyta:
http://afin.net/webcasts/Demo_ManagedReportPublication...

GETDATAOLAP nie wymaga pełnego MDXa? Ciekawe. Jeszcze parę postów temu pokazywał
Pan, że wymaga.

Nie wymaga.
GETDATAOLAPuni (czyli: uniwersalne) wymaga. Pan nie umie czytać.

Ale błędów składni nie obsługuje, czyli od analityków wymaga Pan perfekcyjnego pisania
MDXów w ciemno.

Naprawdę? Eee, chyba jednak znowu Szanowny Pan się myli...
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

A, a'propos obsługi błędów w zapytaniach MDX - wystrczy zmienić "poziom obsługi błędów" i
błędy są pokazywane (AFIN.NET->Narzędzia->Konfiguracja->Zmień poziom raportowania o
błędach->2)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 17:06

Wojciech Gardziński:
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Andrzej O.:

GETDATAOLAP nie wymaga pełnego MDXa? Ciekawe. Jeszcze parę postów temu pokazywał
Pan, że wymaga.

Nie wymaga.
GETDATAOLAPuni (czyli: uniwersalne) wymaga. Pan nie umie czytać.

Ani nie jestem ekspertem od AFINa

A, a'propos obsługi błędów w zapytaniach MDX - wystrczy zmienić "poziom obsługi błędów" i
błędy są pokazywane (AFIN.NET->Narzędzia->Konfiguracja->Zmień poziom raportowania o
błędach->2)

...ani nie mam AFINa zainstalowanego i nie wiem czy ma obsługę syntax errorów np.weryfikację
składni.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.11.2012, 18:18

Andrzej O.:

Ani nie jestem ekspertem od AFINa
...ani nie mam AFINa zainstalowanego i nie wiem czy ma obsługę syntax errorów
np.weryfikację składni.

Znowu mnie Pan zawiódł. :(
Tak chętnie, poważnie i krytycznie wypowiada się Pan, że, wprost, myślałem, że jest Pan
długoletnim użytkownikiem i wszystko Pan wie, a tu taki klops...

Nie chce cytować aforyzmów kolegi, tylko, na zgodę, zapodam filmik, jak to strasznie się w
AFINIE korzysta z kostek OLAPOWYCH, jak to trzeba znać MDXa i, w ogóle, walczyć z tysiącem
błędów i z degeneracją wymiarów zdegenerowanych... Koszmar, panie Dziejku.
http://afin.net/webcasts/ABC_ReportFromOlapCubes.swf

To jest też, tak nawiasem, idealny przykład pompy ssącej PS1, że się tak, na chwilkę, przytulę
do SOA...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.11.2012, 22:05
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Polecam NOWĄ ZABAWKĘ!

(W sam raz jako pompa PS1!!!!!)

http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_PoznajSQL.xls
Polecajcie znajomym analitykom! Niech się wreszcie od Was uniezależnią!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj21.11.2012, 15:44

Ech, życie...

Uważam, że powinienem trafić do psychiatryka, bez dostępu do Internetu, bo on mnie dołuje -
już biorę Fakitol w ilościach półhurtowych (2 butelki dziennie + małpeczka), ale nie pomaga.

http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/agile2...

No, chcą nas nakonferencjować (bo to coś innego, niż nauczyć) agilem. Mi się to kojarzy z gilem,
ale patrz wstęp.
Chcą chłopaki robić sprinty. Czyli - ja to tak rozumiem - osiągać jakieś cele stopniowo, m.in.
żeby sprawdzić, czy działa. Czyli działać tak, jak działa pielęgniarka, podając lek do żyłki -
najpierw troszkę - jest reakcja? Nie? to dalej... - potem ciut więcej... - dobrze się Pan czuje?
boli?... - potem już do końca strzykawki - no to teraz proszę się chwilę nie ruszać, tak 20 minut
proszę posiedzieć...
Czyli chłopaki niewiele wymyślili...

Ale już logo jest bombastyczne. Normalnie Nomen Omen.
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Jak ten żółty biegnie do przodu, to tych dwóch pozostałych ma kłopocik, bo jednego (zielonego)
wyrzuca poza system, a drugiego (niebieskiego) wkręca w trybiki...
Im szybciej żółty biegnie, tym większe Łaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........

Zielony ma już nawet złamaną rękę po wcześniejszym sprincie, ale to żółtego nie przeraża.
Graficy jednak powinni wiedzieć, jak działają koła zębate.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.11.12 o godzinie 10:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |23.11.2012, 10:01

Gartner Business Intelligence & Analytics Summit
5 - 7 February 2013 | Barcelona, Spain

http://www.gartner.com/technology/summits/emea/busines...

Na całej witrynie ani razu nie występuje słowo "Excel".

Fajny ten iwent będzie! Poczytajcie, warto!
Za dwa kilodolki plus watka będzie można posłuchać odmiany słowa biznesintelidżens przez
przypadki. Że co, że w angielskim nie ma przypadków? Wydaje Wam się.

PS
Nie, no, sorka, ale poczytałem jeszcze broszurka
http://imagesrv.gartner.com/summits/docs/emea/business...

Objawienia:
To The Point: How to Communicate a BI Strategy to a Business Audience

Kur.a, kto komu ma klarować strategie?

To The Point: Financial Analytics: How to Make the Finance Team Your New Best Friend

Może dać im coś poczytać przed snem?
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm
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Słuchajcie, ten Gartner jest aż tak odrealniony? Taż to przecież go zmiotą, jak tylko się
dowiedzą, że ich (Was) przez dekadę w balona robił...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.11.12 o godzinie 22:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj23.11.2012, 21:28

"Have you tried to turn it off and on again?" :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |23.11.2012, 21:45

Przypominam, że jutro urodziny.

Witam.

Mam nieodparte wrażenie, że "Business Intelligence" kojarzy się Państwu z pudełkiem, na

którym pisze "Business Intelligence".

25.11.2008, 15:10

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:28

Wojciech Gardziński:

Ale już logo jest bombastyczne. Normalnie Nomen Omen.
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Jak ten żółty biegnie do przodu, to tych dwóch pozostałych ma kłopocik, bo jednego
(zielonego) wyrzuca poza system, a drugiego (niebieskiego) wkręca w trybiki...
Im szybciej żółty biegnie, tym większe
Łaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........

Zielony ma już nawet złamaną rękę po wcześniejszym sprincie, ale to żółtego nie przeraża.
Graficy jednak powinni wiedzieć, jak działają koła zębate.

Urzekło mnie to! ;-)

Ale po co majo wiedzieć. Jest fajne, kolorowe, prawie nowoczesne. Łatwiej się sprzeda. Nie
wymagajmy od markietingowców, czy sprzedawców, żeby byli techniczni. Jak działajo koła
zębate, też mi coś, phi ;-) A że zielonego wkrunci albo niebieski się zjer... spadnie? Nieistotne.
Ma się graficzka podobać. Sprzeda się? No raczej!

Hint: Misja misją, ale weź wymień Wojtku swoje logo na coś bardziej nowoczesnego.

Ten Fakitol to jest świetny środek. Nawet bez małpki świetnie się sprawdza. Ja kupiłem w Makro
cała AzjoPaletę tego siuwaksu, żeby było na jakiś czas.

//Uwaga, reklama w podpisie.

--
Paweł Kiraga, piszący blog o praktycznym wykorzystaniu pakietu Microsoft Office

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:49
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Paweł K.:

Wojciech Gardziński:

Graficy jednak powinni wiedzieć, jak działają koła zębate.

Urzekło mnie to! ;-)

Ale po co majo wiedzieć. Jest fajne, kolorowe, prawie nowoczesne. Łatwiej się sprzeda. Nie
wymagajmy od markietingowców, czy sprzedawców, żeby byli techniczni. Jak działajo koła
zębate, też mi coś, phi ;-)

Szkoda że nie widzieli Panowie plakatu konferencji poświęconej chińskiej gospodarce. Tam były 4
koła zębate - dwa duże naprzeciw siebie i dwa małe po dwóch stronach zazębiające się z dwoma
dużymi w zagłębieniach. To jest dopiero idea! :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 15:07

Andrzej O.:

Szkoda że nie widzieli Panowie plakatu konferencji poświęconej chińskiej gospodarce. Tam
były 4 koła zębate - dwa duże naprzeciw siebie i dwa małe po dwóch stronach zazębiające się
z dwoma dużymi w zagłębieniach. To jest dopiero idea! :D

4 koła zazębione ze sobą DZIAŁAJĄ.

A ten obrazek to ilustracja tematu, którego hasłami są SPRINT, PRZEBIEG, KORZYŚĆ
FUNKCJONALNA. Ale się nie upieram - biaje krok w krok udowadniają, że dla nich świat nie musi
być logiczny, a nawet nie powinien, bo wtedy ROI spada. Biajów ROI, oczywiście.

PS
A, tak w ogóle, to z okazji urodzin (czwartych! Szpan Andrzej słusznie prawił o jakimś
przedszkolu) nasz wątek spodziewał się jakiegoś kwiatka. Biajowego.

Taki np. bipl to powinien jakiś wywiad zrobić, jakaś gala (scena, ring znaczy się, Szpan Andrzej,
ja, Pan Łukasz plusujący, jak tylko Szpan A. głośniej prychnie, rękawice, zapowiedzi
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 125  126  127  128  129  130

Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan Andrzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-eeeeej!), ordery,
przemówienia... ach, się rozmarzyłem.
Jak na Gali Lidera Informatyki - tak bym chciał! Ale tam to blichtr i oglądalność zależy tylko i
wyłącznie od tego, ile zapłacisz.
A tu - nic. Cza ciągnąć tę beznadzieję exceliostyczną...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.11.12 o godzinie 10:35

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:27
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