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Ponieważ tu cicho, jak makiem zasiał, więc, korzystając z wolnego czasu, zrobiłem testy
wydajnościowe tematu, który tu ambitnie przerabiamy, czyli plikowych kostek OLAP - tzw.
plików CUB

Tyczy się to tematu:
http://www.goldenline.pl/forum/ms-access/1106940/s/2#2...

Z definicją kostki - przegiąłem (celowo, oczywiście):
WSZYSTKIE dostępne pola, dwa niezależne wymiary czasu (pełna opcja, czyli ziarnistość do
dnia), cztery pozostałe wymiary niezależne, w tym dwa hierarchiczne, w tym jeden aż z 3
stopniami hierarchii.

Kostka - 165 MB, jeszcze takiej nie widziałem, robi się 7'15
3.000.000 rekordów + słownik, komputer słaby, z Accessa.

Otwiera się w Excelu ok. pół minuty, tyle też czasu trwa "doczytanie" nowego wymiaru do tabeli
przestawnej.
Ale, poza tym, HULA!
Szczerze mówiąc - nie spodziewałem się tego.
A prędkości są bardzo podobne do kostek serwerowych.

Microsoft kiedyś (2002?) pisał na TechNecie, że CUBy działają do 32 MB. Bzdura.

Jak ktoś chce kostkę do ćwiczeń, to doślę na mejla, albo gdzieś wystawię - spakowana 55 MB.

P.S. Ciekawostka:
Funkcja GETDATAOLAP()
30 zapytań DETALICZNYCH, czyli takich wyciągniętych z tabeli przestawnej, tj. uniwersalnych -
16 s.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.09.09 o godzinie 13:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.09.2009, 11:41

Nie zaglądałem na tą dyskusję już od dłuższego czasu ale jak widzę niewiele się zmienia :)

Pan Wojciech w kółko: "Excel jest super narzędziem BI. Dzięki niemu księgowy wymiata". Potem
po kolei różne osoby piszą i piszą co jest w systemach BI, czego w excelu nie ma.
Na co Pan Wojciech (który jak sądzę żadnego systemu BI nie zna z innej strony niż poprzez
zerkanie przez ramię u swoich klientów - tak wynika przynajmniej z wypowiedzi) serwuje nam
jakiś link z filmikiem "Jak w excelu dodawać kómórki". Co ma byc dowodem na to, że w excelu
jest wszystko i to do zrobienia w 5 minut...

Problem w tym, że pan Wojciech zdaje się głownie pisze rozwiązania ułatwiające pracę
księgowym... Pisanie raportów operacyjnych dla księgowych to na pewno nie jest główne
zastosowanie dla narzędzie BI (o ile w ogóle jest to zadanie dla BI).

W sumie dyskusja zrobiła się koszmarnie nudna i nawet wycieczki personalne we wszystkie
możliwe strony nie przyciągają już uwagi...

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 11.09.09 o godzinie 14:37

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |11.09.2009, 14:37

100 nieścisłości, więc trzeba poprawić:
Krzysztof Konitz:

Nie zaglądałem na tą dyskusję już od dłuższego czasu ale jak widzę niewiele się zmienia :)

To akurat fakt.

Pan Wojciech w kółko: "Excel jest super narzędziem BI. Dzięki niemu księgowy wymiata".

Lepiej bym tego nie ujął.

Potem po kolei różne osoby piszą i piszą co jest w systemach BI, czego w excelu nie ma.

Coś przeoczyłem?

Na co Pan Wojciech (który jak sądzę żadnego systemu BI nie zna z innej strony niż poprzez
zerkanie przez ramię u swoich klientów - tak wynika przynajmniej z wypowiedzi)
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No. I wysłuchując w tym czasie tzw. "mów pochwalnych" nt. BI

serwuje nam jakiś link z filmikiem "Jak w excelu dodawać kómórki".

To Pan dowalił.

Co ma byc dowodem na to, że w excelu jest wszystko i to do zrobienia w 5 minut...

Bo jest. Proszę zadać temat, którego nie zrobię.

Problem w tym, że pan Wojciech zdaje się głownie pisze rozwiązania ułatwiające pracę
księgowym... Pisanie raportów operacyjnych dla księgowych to na pewno nie jest główne
zastosowanie dla narzędzie BI (o ile w ogóle jest to zadanie dla BI).

Jest. 90% raportów to raporty księgowe. Nie dlatego, że oni tak lubią, tylko, że od nich tego
wymagają.
Tematy dowolne inne?

W sumie dyskusja zrobiła się koszmarnie nudna i nawet wycieczki personalne we wszystkie
możliwe strony nie przyciągają już uwagi...

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 11.09.09 o godzinie 14:37

Nie ma obowiązku...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.09.2009, 14:47

(...) co jest w systemach BI, czego w excelu nie ma.

Ponieważ Pan Krzysztof ma problemy z podaniem jakiś konkretów, to ja może podpowiem:

Wdrożenie systemu informacyjnego na bazie Excela NIE popularyzuje golfa wśród braci
informatycznej.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2009, 12:36

Panie Wojciechu,

Wojciech Gardziński:

Ponieważ tu cicho, jak makiem zasiał, więc, korzystając z wolnego czasu, zrobiłem testy
wydajnościowe tematu, który tu ambitnie przerabiamy, czyli plikowych kostek OLAP - tzw.
plików CUB

Nie chciałem być gorszy. Również przeprowadziłem testy - u mnie w garażu. Połączyłem
szeregowo 5 komputerów ZX Spectrum, szybciutko w assemblerze napisałem system BI (ok nie
za duży, ale na pewno BI).
No i w tym systemie BI wyczyściłem jedną kostkę - jakieś 40k rekordów (nie mogłem za dużo bo
sprzęt by nie uciągnął) i załadowałem od nowa. Całość zajęła jakieś 4 godziny.
I teraz niech Pan pomyśli jakbym tak połączył ze spobą 1000 Spectrumów ? Co za potęga... A
jaki mikroskopijny koszt. ROI po prostu nie do przebicia.
Zresztą przeładowanie poszłoby mi szybciej ale podczas testów wkręciła mi się taśma
magnetofonowa...

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 12.09.09 o godzinie 16:09

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.09.2009, 16:08

Krzysztof Konitz:

Panie Wojciechu,

Wojciech Gardziński:

Ponieważ tu cicho, jak makiem zasiał, więc, korzystając z wolnego czasu, zrobiłem testy
wydajnościowe tematu, który tu ambitnie przerabiamy, czyli plikowych kostek OLAP - tzw.
plików CUB

Nie chciałem być gorszy. Również przeprowadziłem testy - u mnie w garażu. Połączyłem
szeregowo 5 komputerów ZX Spectrum, szybciutko w assemblerze napisałem system BI (ok
nie za duży, ale na pewno BI).
No i w tym systemie BI wyczyściłem jedną kostkę - jakieś 40k rekordów (nie mogłem za dużo
bo sprzęt by nie uciągnął) i załadowałem od nowa. Całość zajęła jakieś 4 godziny.
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I teraz niech Pan pomyśli jakbym tak połączył ze spobą 1000 Spectrumów ? Co za potęga... A
jaki mikroskopijny koszt. ROI po prostu nie do przebicia.
Zresztą przeładowanie poszłoby mi szybciej ale podczas testów wkręciła mi się taśma
magnetofonowa...

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 12.09.09 o godzinie 16:09

Panie Krzysztofie, jest drobna różnica. Pan konfabuluje, a ja nie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2009, 16:10

Wojciech Gardziński:

Panie Krzysztofie, jest drobna różnica. Pan konfabuluje, a ja
nie.

Tak, ale wartość poznawcza obu wypowiedzi jest jak sądzę porównywalna ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.09.2009, 19:02

Tak, ale wartość poznawcza obu wypowiedzi jest jak sądzę porównywalna ;)

Naprawdę, uważa Pan, że informacja, że można DARMOWYM narzędziem zrobić OLAP-ową bazę
danych dla firmy rzędu 'ogromna hurtownia lub bardzo duża firma produkcyjna', jest bez
znaczenia?

Przypomnę: 3 MILIONY rekordów (ok. 3 lat ww. firmy), słowniki dodatkowe, 10 minut i DZIAŁA
zarówno pod Excelem, jak i podpięta tylko pod stronę .html (wykres przestawny na stronie
www)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2009, 21:01

Hmm.. mieliśmy tu małą próbkę cenzury - stąd pewnie cisza.
Ech...władza...

No to kolejne pytanko, nie ukrywam, że prowokacyjne:

CZY JEST LEPSZY EDYTOR WYGLĄDU RAPORTÓW NIŻ EXCEL?

(załóżmy, że abstrahujemy od ich zawartości merytorycznej, bo to inny temat)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.09.2009, 13:03

CZY JEST LEPSZY EDYTOR WYGLĄDU RAPORTÓW NIŻ EXCEL?

Tylko pod jakim względem? Czy chodzi o efekt końcowy, czy prostotę formatowania, klikania
itp?

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 17.09.09 o godzinie 13:26

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2009, 13:25

Łukasz Kurowski:

CZY JEST LEPSZY EDYTOR WYGLĄDU RAPORTÓW NIŻ EXCEL?

Tylko pod jakim względem? Czy chodzi o efekt końcowy, czy prostotę formatowania, klikania
itp?

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 17.09.09 o godzinie 13:26

Ha, pewnie i pod jednym i pod drugim. I to, i to - ważne.
Tylko, oczywiście, trzeba precyzyjnie określić, co to ten "efekt końcowy", ale, jak JA go
rozumiem, to gotowy, nieedytowalny raport na końcówce adresata(?)

17.09.2009, 13:42
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Mały wtręt - w temacie, że tak powiem, ogólnym...
http://www.goldenline.pl/forum/it-professionals/115528...

P.S. Jest nowy filmik :)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.09.09 o godzinie 10:02

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.09.2009, 17:57

Szanowni Adwersarze,
Czcigodni Oponenci,

Przyznam się tu Państwu do pewnej PORAŻKI.
Otóż, pomimo naszych walk, czasami na noże, nie przybliżyliśmy się do siebie ani o krok. I to
jest właśnie ta moja porażka - w dalszym ciągu stoją dwie wielkie barykady: "Świat BI",
rozważający jakieś trzyliterowe skróty, zupełnie niezrozumiałe dla końcowych użytkowników
oraz "Świat Excela", reprezentowany tu, na GLu, przez kilka tysięcy(!) ludzi szukających porad
na grupach "Excel w praktyce", "Excel - VBA", "Fani Excela", itd.

Co ja (właściwie "my", bo jest nas więcej, ja robię za "twarz"), rozumiem przez to "przybliżenie"?
Wszyscy wiemy, ze ludzie "kochają" Excela. Nawet przedwczoraj, na szkoleniu, usłyszałem od
jednej pani księgowej (korporacja, Systemy przez duże "S"): "Gdyby nam zabrali Excela, to
byłaby tragedia."
Wszyscy wiemy też, że Excel ma straszliwe problemy (i w żaden sposób nie jest to rozwiązywane
przez MS) z najprostszymi rzeczami, choćby ze stworzeniem listy unikalnej z tabeli albo z
konsolidacją danych dla tabeli przestawnej.
Musi to robić "coś" poza Excelem. Wy to wiecie i ja to wiem.
Ja, w swojej pewnej naiwności, liczyłem na to, że najpierw się poobrzucamy naszymi
stanowiskami w tym temacie (w sumie się to stało), ale, że potem spróbujemy jednak
uśredni(a)ć te nasze stanowiska, czyli wypracować MODEL WSPÓŁPRACY narzędzi BI z Excelem.
Powiecie, że taki model już jest, że Wasza aplikacja traktuje E. jako interfejs, itp.
I co, czy gdzieś ilość "Excelowców" się zmniejszyła? W życiu..

Więc w czym ten Excel jest jednak "nie do pokonania"?
1. W interfejsie. Więc dlaczego np. nie stosuje się go jako interfejs tworzenia BI? Pokazuję tymi
filmikami, że można.
2. W procesie budowy (prototypowania - ja to tak nazywam) raportów. Po co oni robią raport w
Excelu, a potem informatyk odtwarza go w jakimś BO, RS, CR itp.?
Co, nie można tego połączyć, czyli rozszerzyć zakres tego "interfejsu"? Ja uważam, że można.

Może, żeby Was nie razić prowokacyjnym "Kingiem", warto byłoby utworzyć wątek, albo i grupę
"Excel - medium BI"?
Oczywiście, zaś będzie kłótnia (Zapisuję się na nią) - i dobrze. Ale te dwie barykady może się
jednak kiedyś trochę zmniejszą. Warto?

Pozdrawiam.

P.S.
Stworzyłem nową grupę
http://www.goldenline.pl/grupa/business-intelligence-i...

Niniejszym chciałbym podziękować i wyrazić uznanie Moderatorowi tej grupy za anielską
cierpliwość w znoszeniu wezwań niektórych z Was do cenzurowania wypowiedzi.
Tak trzymać, Panie Sebastianie M.!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.09.09 o godzinie 13:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.09.2009, 16:08

Panie Wojciechu,
Dlugo sie nie odzywalam bo wydawalo mi sie to bezcelowe widzac Panski upor i brak checi
przyjecia naszych argumentow (tych z drugiej strony barykady) ale ostatnia wypowiedz pokazuje
to co napisal wczesniej Krzysztof K. - ja rowniez odnosze wrazenie, ze wydaje Pan opinie o
narzedziach BI nie majac z nimi zadnego doswiadczenia...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.09.2009, 12:02

Krzysztof Konitz:
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Andrzej O.:

Krzysztof Konitz:

Jasne, to nie ja wymyśliłem...

a $ap to fundacja dobroczynna? :D

Dla mnie czyni dobro ;)

Czy mówi Pani o tej wypowiedzi, czy też może o Spectrumach?

A tak serio:
Przecież to, co Pani napisała, to nic innego, jak właśnie demonstracja owej barykady.
"Hip, hip i hurra, hurra, my tak - cała reszta zła.."
Lady Pank, "Raport z N."

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.09.09 o godzinie 13:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.09.2009, 13:09

Chodzilo mi o Panskim braku checi w zerknieciu na inne narzedzia i nie obstaje tu wcale przy
narzedziach SAP ... ale chyba nie ma sensu namawianie Pana :-( skoro wybiera Pan cytaty,
ktore Panu pasuja

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 29.09.09 o godzinie 13:33

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.09.2009, 13:31

Monika Bielawska:

Chodzilo mi o Panskim braku checi w zerknieciu na inne narzedzia i nie obstaje tu wcale przy
narzedziach SAP ... ale chyba nie ma sensu namawianie Pana :-(

Ma Pani rację, nie ma sensu. Za dużo się naoglądałem i nasłuchałem.

A co do chęci...
Cóż, wydaje mi się, że zarzuca mi Pani swoje braki:
1. Absolutny brak wiedzy nt. co można np. w Excelu
2. Absolutne przekonanie, że to co Pani robi jest w 100% słuszne. Tu pytanko: Dlaczego SAP
reklamuje ostatnio niejaki Prometriq, czyżby SAP DW + BO się nie sprawdzały? Wewnętrzna
konkurencja? I kto tu jest wrogiem?

P.S.
Odgrzebałem reklamę tego na "P".
I ciekawy cytat (Z reklamy tego na "P"):

(...)
Fakty
* Ponad 90% firm wykorzystuje wyłącznie arkusze kalkulacyjne
(...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.09.09 o godzinie 13:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.09.2009, 13:38

ad. 2 Panie Wojciechu tym punktem strzela Pan gola do wlasnej bramki ;-) ale skoro lepiej ode
mnie Pan wie co ja sadze i o czym jestem przekonana mimo, ze sie w ten sposob tu nie
wypowiadalam to mysle, ze dalsza dyskusja nie ma sensu...

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 29.09.09 o godzinie 14:28

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.09.2009, 14:24
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Monika Bielawska:

ad. 2 Panie Wojciechu tym punktem strzela Pan gola do wlasnej bramki ;-)

No to 1:0 dla Pani.

A co w temacie:
Dlaczego SAP reklamuje ostatnio niejaki Prometriq, czyżby SAP DW + BO się nie sprawdzały?
Wewnętrzna konkurencja? I kto tu jest wrogiem?

Dyskusja sens ma, obrzucanie pomidorami - raczej nie.

To może ja dalej pojadę po tym na "P":
"Ponad 90% firm wykorzystuje wyłącznie arkusze kalkulacyjne"
i dalej (w podpunkcie do powyższego):
"25% firm twierdzi, że ich budżet nie jest wiarygodny" (bo to niby wina Excela - w domyśle)
No to ja Excelek i policzyłem:
100%-25%=75%
75%*90%=67,5% czyli
>2/3 firm ma w Excelu arkusze wiarygodne!

Ale wynik!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.09.09 o godzinie 15:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.09.2009, 15:08

Jak na razie BO radzi sobie w Polsce calkiem niezle i nie jest skazane tylko na SAP BW -
wspolpracuje tez z innymi hurtowniami i bazami a co do Prometriq to nie bardzo wiem o co
dokladnie Pan pyta? Caly czas probowalismy tu Panu powiedziec, ze nie negujemy tego, ze
wszyscy uzywaja Excela i czasem sie zastanawiam czy nie czerpie Pan przyjemnosci z tego, ze
my sie bulwersujemy - ot tak na zlosc mamie odmroże sobie uszy ;-)
PS. Nie zgadzam sie tez z twierdzeniem, ze 90% raportow BI to raporty ksiegowe - moje
doswiadczenia z projektow mowia co innego ;-) no ale ja sie nie znam i nie jestem doswiadczona
tak jak Pan

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.09.2009, 15:23
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