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Tu tylko porównanie prostoty:
W AFIN.NET: sw/010<010.1-sm/070<070.1

> > W BO: Sum(<winien>) where (<numer_konta> = "010"

and
<numer_konta> <> "010.1") - Sum(<ma>) where (<numer_konta> = "070" and
<numer_konta> <> "070.1")

Wyklikanie tego w kreatorze formuł to 5 sekund.
Co do czytelności to nie jestem obiektywny. Formuły BO znam lepiej niż AFIN.NETowe...

OK, to z innej beczki:
(Musimy się o coś kłócić, dyskusja wymaga ;) )

Ale to sw/... to się pisze w Excelu i od razu w Excelku jest wynik.
A to w BO, to rozumiem, robi Pan raport, po czym go trzeba uruchomić... OK, uruchamia się,
wartości są.
I co, kopiuj do E.? Bo przecież księgowi i tak wszystko do E...
A jak się zmieni formuła, bo księgowy stwierdzi, że czegoś zapomniał?
(W Excelku wartości się od razu przeliczają)

I drugie pytanko, jak by to brzmiało w BO?
sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??<06.740.0.00
(przykład autentyczny)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2009, 19:36

OK, to z innej beczki:
(Musimy się o coś kłócić, dyskusja wymaga ;) )

Ale to sw/... to się pisze w Excelu i od razu w Excelku jest wynik.
A to w BO, to rozumiem, robi Pan raport, po czym go trzeba uruchomić... OK, uruchamia się,
wartości są.
I co, kopiuj do E.? Bo przecież księgowi i tak wszystko do E...
A jak się zmieni formuła, bo księgowy stwierdzi, że czegoś zapomniał?
(W Excelku wartości się od razu przeliczają)

Jak się zmieni formuła w BO to i się zmieni wartość. Nie wiem co za tajemne przeliczenia robią
księgowi, ale strzelam, że w BO też je można robić...

I drugie pytanko, jak by to brzmiało w BO?
sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??<06.740.0.00

> (przykład autentyczny)

Ciężko mi wyczuć na czym myk polega, bo nie znam składni AFIN.NETowej... Jeśli chodzi o
maski, czyli jak się domyślam ? - jeden znak, * - dowolny ciąg to takie rzeczy są.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2009, 20:16

Jak się zmieni formuła w BO to i się zmieni wartość. Nie wiem co za tajemne przeliczenia robią
księgowi, ale strzelam, że w BO też je można robić...

Wiadomo, że można robić - tu nic tajemnego nie ma. Chodzi o wygodę obsługi - tu przelicza się
automatycznie, w systemach raportowych - trzeba uruchamiać kreatora, zmienić definicję
raportu, zamknąć z zapisem i przeliczyć raport. I potem, ew. do E.
5 ruchów zamiast 1

I drugie pytanko, jak by to brzmiało w BO?
sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??
<06.740.0.00

> > (przykład autentyczny)
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Przemysław

Ciężko mi wyczuć na czym myk polega, bo nie znam składni AFIN.NETowej... Jeśli chodzi o
maski, czyli jak się domyślam ? - jeden znak, * - dowolny ciąg to takie rzeczy są.

Tak, oczywiście, że o to chodzi i wiem, że maski są - wszędzie są.

Ale, moje pytanie dotyczy komplikacji. Księgowi, jak się dorwą do narzędzia, które może, to
takie zapytania to norma. Ja widziałem jeszcze dłuższe i bardziej skomplikowane.
Chodzi mi o to, jak wyglądałby zapis takiego zapytania w jęz. BO i czy księgowy nie pogubiłby
się w nim?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.09 o godzinie 21:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2009, 20:50

Wiadomo, że można robić - tu nic tajemnego nie ma. Chodzi o wygodę obsługi - tu przelicza
się automatycznie, w systemach raportowych - trzeba uruchamiać kreatora, zmienić definicję
raportu, zamknąć z zapisem i przeliczyć raport. I potem, ew. do E.
5 ruchów zamiast 1

Nie wiem do czego Pan pije w związku z "zamknąć z zapisem i przeliczyć raport". Powiem może
jak to wygląda. Mam raport, edytuję formułę jaką chcę (z kreatorem lub bez) i bach mam
wynik. Zapisywać nic nie muszę. Eksport do E zgodnie z upodobaniem.

Ciężko mi wyczuć na czym myk polega, bo nie znam składni AFIN.NETowej... Jeśli chodzi o
maski, czyli jak się domyślam ? - jeden znak, * - dowolny ciąg to takie rzeczy są.

Tak, oczywiście, że o to chodzi i wiem, że maski są - wszędzie są.

Ale, moje pytanie dotyczy komplikacji. Księgowi, jak się dorwą do narzędzia, które może, to
takie zapytania to norma. Ja widziałem jeszcze dłuższe i bardziej skomplikowane.
Chodzi mi o to, jak wyglądałby zapis takiego zapytania w jęz. BO i czy księgowy nie pogubiłby
się w nim?

Nie mam zielonego pojęcia jak by wyglądał i czy by się nie pogubił, bo... Tu cytat z góry : "bo nie
znam składni AFIN.NETowej...".

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2009, 21:21

sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??<06.740.0.00

Tak to wygląda w SQLu:

SELECT SUM(pole) FROM (SELECT 1 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.701._.%%' UNION SELECT 2 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.701.0.%%' UNION SELECT 3 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.702._.%%' UNION SELECT 4 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.702.0.%%' UNION SELECT 5 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.703._.%%' UNION SELECT 6 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.703.0.%%' UNION SELECT 7 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.704._.%%' UNION SELECT 8 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.704.0.%%' UNION SELECT 9 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.706._.%%' UNION SELECT 10 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.706.0.%%' UNION SELECT 11 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.707._.%%' UNION SELECT 12 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.707.9%' UNION SELECT 13 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.708._.%%' UNION SELECT 14 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '__.708.9.0%%' UNION SELECT 15 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS]
LIKE '02.708%' UNION SELECT 16 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS] LIKE
'__.730._.%%' UNION SELECT 17 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS] LIKE
'__.730.0.%%' UNION SELECT 18 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS] LIKE
'__.740%' UNION SELECT 19 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS] LIKE
'__.740.0%' UNION SELECT 20 AS nrw, +1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS] LIKE
'06.740.0.__%' UNION SELECT 21 AS nrw, -1*SUM(SW) AS pole FROM sta08 WHERE [KS] LIKE
'06.740.0.00%')

Palce bolą, uff.. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.09 o godzinie 21:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2009, 21:45

SELECT Sum(pole)

FROM   (SELECT 1            AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.701._.%%'
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        UNION 

        SELECT 2            AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.701.0.%%'

        UNION 

        SELECT 3            AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.702._.%%'

        UNION 

        SELECT 4            AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.702.0.%%'

        UNION 

        SELECT 5            AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.703._.%%'

        UNION 

        SELECT 6            AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.703.0.%%'

        UNION 

        SELECT 7            AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.704._.%%'

        UNION 

        SELECT 8            AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.704.0.%%'

        UNION 

        SELECT 9            AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.706._.%%'

        UNION 

        SELECT 10           AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.706.0.%%'

        UNION 

        SELECT 11           AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.707._.%%'

        UNION 

        SELECT 12           AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.707.9%'

        UNION 

        SELECT 13           AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.708._.%%'

        UNION 

        SELECT 14           AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.708.9.0%%'

        UNION 

        SELECT 15           AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '02.708%'

        UNION 

        SELECT 16           AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.730._.%%'

        UNION 

        SELECT 17           AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.730.0.%%'

        UNION 

        SELECT 18           AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.740%'

        UNION 
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        SELECT 19           AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '__.740.0%'

        UNION 

        SELECT 20           AS nrw,

               +1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '06.740.0.__%'

        UNION 

        SELECT 21           AS nrw,

               -1 * Sum(sw) AS pole

        FROM   sta08

        WHERE  [KS] LIKE '06.740.0.00%')

tak przy okazji takie zapytanie to jakiś koszmar

a. union - zbyt szybki nie jest
b. co to za maniera z tym Like?

jak znam życie można było by to samo osiągnąć za pomocą mniej udziwnionej konstrukcji

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2009, 21:48

tak przy okazji takie zapytanie to jakiś koszmar

Smutne ;) ale prawdziwe. Serio, od klyenta.

a. union - zbyt szybki nie jest

fakt ,ale łatwo się składa

b. co to za maniera z tym Like?

tak wychodzi

jak znam życie można było by to samo osiągnąć za pomocą mniej udziwnionej konstrukcji

Zgadza się. Podziwko! I za prędkość i za uwagi.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2009, 21:52

a. union - zbyt szybki nie jest

fakt ,ale łatwo się składa

Porażka przez duże P. Zasugeruję poprawkę w geście dobrej woli :)

SELECT
+1 * Sum(case when
KS like '__.701._.%%' then sw
else 0
end)
-1 * Sum(case when
KS like '__.701.0.%%' then sw
else 0
end)
... AS pole
FROM sta08

Jeśli kolumna nrw (numer wiersza?) nie jest do niczego potrzebna, a chyba nie jest skoro nie jest
"wyżej" używana, to zamiast 21 zapytań mamy jedno. Strzelam, że wykona się około 21 razy
szybciej.

Składnia case...when...then...else pochodzi z Oracla. Odpowiedniki w innych bazach z pewnością
istnieją.

Co do meritum to ja bym to zrobił tak:

zmienna sw = sum(<winien>)
zmienna warunek_plus = Match(<numer_konta>, "??.701.?.%.%") or Match(.....
zmienna warunek_minus = Match(<numer_konta>, "??.701.0.%.%") or Match(.....

wynik otrzymamy zgodnie z formułą:
<sw> where(<warunek_plus> = 1) - <sw> where(<warunek_minus> = 1)

Zmienna to taka zapamiętana formuła, której później możemy używać w innych zmiennych oraz
formułach, po to, żeby nie trzeba było klepać po kilka razy tego samego. Oczywiście można ją
modyfikować do oporu.
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Łukasz Kurowski:

a. union - zbyt szybki nie jest

fakt ,ale łatwo się składa

Porażka przez duże P. Zasugeruję poprawkę w geście dobrej woli :)

SELECT
+1 * Sum(case when
KS like '__.701._.%%' then sw
else 0
end)
-1 * Sum(case when
KS like '__.701.0.%%' then sw
else 0
end)
... AS pole
FROM sta08

zadziała o ile dany dialekt SQL-a wpiera CASE ... WHEN

Składnia case...when...then...else pochodzi z Oracla. Odpowiedniki w innych bazach z
pewnością istnieją.

w MSSQL-u jest, w MySQL-u jest, w JET (access, pliki txt, excel) nie ma w takiej postaci

Co do meritum to ja bym to zrobił tak:

zmienna sw = sum(<winien>)
zmienna warunek_plus = Match(<numer_konta>, "??.701.?.%.%") or Match(.....
zmienna warunek_minus = Match(<numer_konta>, "??.701.0.%.%") or Match(.....

wynik otrzymamy zgodnie z formułą:
<sw> where(<warunek_plus> = 1) - <sw> where(<warunek_minus> = 1)

to jakiś SQL czy pseudo język środowiska raportowego?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 00:05

zadziała o ile dany dialekt SQL-a wpiera CASE ... WHEN

Rzecz jasna...

to jakiś SQL czy pseudo język środowiska raportowego?

To drugie...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 00:32

w MSSQL-u jest, w MySQL-u jest, w JET (access, pliki txt, excel) nie ma w takiej postaci

IIF chyba da radę...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 07:33

Porażka przez jeszcze większe "P"
(To pan pierwszy użył tego słowa)
Pan improwizuje.

I
SELECT...CASE...
i
IIF...
to instrukcje WARUNKOWE, a nie SUMUJĄCE.

Księgowy chce po prostu DODAWAĆ (i odejmować oczywiście) salda i obroty kont.
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Proszę się nie martwić, już to dawno zrobił:

sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??<06.740.0.00

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 08:13

Porażka przez jeszcze większe "P"
(To pan pierwszy użył tego słowa)
Pan improwizuje.

I
SELECT...CASE...
i
IIF...
to instrukcje WARUNKOWE, a nie SUMUJĄCE.

Czemu mam nieodparte wrażenie, że się Pan nie wczytał dokładnie???

Jeśli już to:

Select sum(case...
i
Select sum(IIF...

Nazwał bym to sumowanie warunkowe.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 08:27

To niech Pan NAPISZE WRESZCIE całość.
Mówi Pan, że to takie proste, kreator BO i w ogóle.
A teraz, przez 10 postów, tłumaczy Pan, jak ma być i zero efektu..

Edit:literówka

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 08:35

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 08:31

Wojciech Gardziński:

To niech Pan NAPISZE WRESZCIE całość.
Mówi Pan, że to takie proste, kreator BO i w ogóle.
A teraz przez 10 postów tłumaczy Pan, jak a być i zero efektu..

Nie mam BO zainstalowanego, a nie chce mi się z palca klepać całości. Kawałki SQL'a nie
odnoszą się do BO tylko do hiperaśnego zapytania, które Pan żeś przytoczył.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 08:37

Rozumiem ;)
Szkoda.

I Pan się dziwi, że ludzie używają Excela?

P.S.
... który ma tę wadę, że działa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 08:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 08:42

I Pan się dziwi, że ludzie używają Excela?

Nie imputuj mi Pan rzeczy, których nie powiedziałem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 08:46
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Łukasz Kurowski:

w MSSQL-u jest, w MySQL-u jest, w JET (access, pliki txt, excel) nie ma w takiej postaci

IIF chyba da radę...

IIF to nie to samo co CASE

zresztą różnice między dialektami SQL-a między Oracle, MSSQL i MySQL są zbyt poważne żeby
tak uogólniać

weźmy powiedzmy na warsztat np konwertowanie typów danych - tu zaczynają się schodzy bo co
baza to inaczej

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 09:02

Zmieńmy temat.

A co sądzicie o takiej sprawie:
Producenci różnych systemów, drukując różne zestawienia, często (ma się czasami wrażenie, że
wręcz CELOWO) robią to tak, żeby trudno było zaimportować z tego jakiekolwiek dane.

Przykład:
(Numer konta jest w innej linii, niż wartości - jak to zaimportować, żeby były w jednym wierszu,
bo wtedy można filtrować i sumować, np. SUMĄ.JEŻELI() )

-------------------------------------------------------------------------------------

Od roku finansowego: 2005-01-01 do 2005-12-31     Dane po księgowaniu

Poz.     Konto Opis                     

Saldo początkowe Narast.do początku okresu

Wn Ma Wn Ma

Okres:   1                                                                           

   1    016000 Urzadzenia techn i maszyn

0,00 0,00 0,00 0,00

   2    019000 Inne środki trwale       

10427,97 0,00 10427,97 0,00

   3    079000 Umorzenie-inne śr trwale 

0,00 10427,97 0,00 10427,97
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Wojciech Gardziński:

Zmieńmy temat.

A co sądzicie o takiej sprawie:
Producenci różnych systemów, drukując różne zestawienia, często (ma sę czasami wrażenie,
że CELOWO) robią to tak, żeby trudno było zaimportować z tego jakiekolwiek dane

jak sama nazwa wskazuje to ma być drukowane :) a w takim przypadku import raczej jest
kwestią pośrednią

i w tym momencie albo piszemy jakiś program który to przerobi o ile wydruk ma jakąś logikę,
albo kombinujemy ręcznie
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Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/14
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