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Adam Kalinowski:

Czy tam bylo napisane cos o pracowniku? Raczej potrzebny jest zwykly wykres slupkowy, dla
ktorego zrodlem bylaby podwojna seria danych: jedna liczba to wysokosc slupka, druga to
jego szerokosc.
Chodzi o standard dostepny z menu, bo VBA to nie sztuka. Zreszta nie ma na to czasu

a nie można długości dźwięku poplastrować?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.06.2011, 13:29

Andrzej O.:

a nie można długości dźwięku poplastrować?

To wlasnie zaproponowalem pytajacemu, ale nie byl zadowolony

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.06.2011, 13:38

Przywołuję Szanownych do porządku. Lovciać Excela proszę na grupach excelowych, bo zaraz
Was tu Prawdziwki Biajowe wywalą, z banem na Gartnera i bi.pl włącznie, no!

(W temacie wykresów chyba nie mam nic do dodania, chyba że coś wymyślę)

A właśnie, co tam u Pana Marcina, ile tam osób go nawiedziło w tym Maryjocie? Kolejne takie
spotkanie to chyba w Ergo Arena...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.06.2011, 17:12

Szanowni, robi się coraz ciekawiej z tym Self-Service BI.

To, że miłośnicy PowerPivota są wyznawcami, to wiemy:
http://sqlblog.com/blogs/alberto_ferrari/archive/2011/...
ale też już nawet na blogach SQLSa
http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive...

Uwaga, ten głos warto odnotować:
m.in. (bo całe jest ciekawe)
In fact, in many large enterprises, one single data warehouse would not be able to meet the

needs of the entire company. If a single data warehouse does not adequately cover all lines of

business, then users will have to combine data from different sources and consolidate them on

their own, usually in a spreadsheet, which leads to several spreadmarts within the same

organization.

http://www.inetsoft.com/company/what_is_self-service_bi/

Nie, no, ja się zatrudniam jako wróżka...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.06.11 o godzinie 23:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.06.2011, 23:06

Panie Wojciechu, Self-Service BI to idea, która leżała u podstaw stworzenia QlikView, a był to
rok 1993...

Zapraszam do sprawdzenia w praktyce: http://www.businessintelligence.pl/download

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.06.2011, 08:22
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Przemysław Żukowski:

Panie Wojciechu, Self-Service BI to idea, która leżała u podstaw stworzenia QlikView, a był to
rok 1993...

Zapraszam do sprawdzenia w praktyce: http://www.businessintelligence.pl/download

Dobre, Karol.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.06.2011, 09:37

Co, jeszcze nikt nie spuentował Pana Przemka dosadniej?

Świat BI widać boi się QV - gratulki, gratulki.
Coś, widać, biajki mają wspólnego z przestępcami w Szwecji...

A jak tam, Panie Przemku, dalej wciskacie kit, że IMA to nie OLAP?
Dalej biajki to mamuty? (fajny był ten mamut, czemuście go zdjęli?)

Dalej pobieracie "wszystkie dane transakcyjne i wszystkie agregacje robi (boski) QV"? (hasło,
przypominam, "hipermarket pod domem")

Bo coś agresywność marketingowa QV-ka ostatnio zmalała, zaczynam się martwić nieco...
Jak coś, co chce udawać Excela, może przeżyć obok Excela?
Już wiem! Tak jak PJN koło PISu - jasna sprawa. Do wyborów.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.06.11 o godzinie 12:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.06.2011, 12:04

No, Szanowni, czapki z głów!
(Jeszcze możecie siedzieć przy biurkach...)

SAP już się lovcia z IMA'ą
http://www.sap.com/platform/in-memory-computing/index.epx

ale teraz, Szanowni, POŁÓŻCIE SIĘ, bo możecie spaść z krzesła ze śmiechu:
SAP has, for several years, now been evangelizing self-service BI. It’s something that

has proved elusive for many organizations. One big reason is that data models are rigid, and the

types of analysis that can be performed is therefore limited for a non-IT or a power user.

http://www.asugnews.com/2011/02/24/sap-businessobjects...

P.S.
Sorka, jest też już oficjalka Self-Service BI by SAP - 8. biaj SAP!
http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/ondema...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.06.11 o godzinie 10:46

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.06.2011, 09:50

(Nic sobie nie robię z tego, że Pan Marcin mnie strasznie znielubił, jak się uparłem, żeby
odpowiedział na jakiekolwiek moje pytanie...)

Na portalu http://bi.pl znowu(!) - poprzednio Kimball - pojawiło się coś niegłupiego:
http://bi.pl/publications/news/79-webinarium-promowani...

PIERWSZE ZDANIE:
Wartość, jaką uzyskamy z wdrożenia BI, zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu

użytkownicy końcowi będą z niej korzystać.

Racja! Jak się kupuje biajka, to się wykorzystuje jego dwie li tylko funkcjonalności - wykupione
hasła do baz ERPów i eksport do Excela.
A płaci się za kosmos.

Za to Excela wykorzystuje się duuuuuuuuuuuuuuuużo ponad to, do czego przeznaczył go jego
producent (patrz wyżej, że MS sam ogranicza Excelka do WyszPion-ków).
Coś tam się płaci, fakt, ale chyba porównania są zbędne.

Jaki z tego wniosek?
Wartość z biajków jest mocno ujemna, wartość z Excelków jest mocno dodatnia.
(wg TDWI)

Gartner, Kimball, TDWI... niby autorytety...
Ale czy ktoś to zrozumie?

To trochę tak, jak z wiarą. Żeby kogoś od wiary odciągnąć, musiałby wyjść sam bóg i
powiedzieć, że go nie ma i rozpuścić purpurowo-czarne towarzystwo.
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Ale, biedak, nie może, bo go nie ma... za to purpurowo-czarni... są.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.06.11 o godzinie 09:54

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.06.2011, 09:24

Cze biajki, koniec wakacji.
Ja odbyłem należną mi pokutę: zostałem wysmagany wiatrem po plecach (dlaczego plecy są
zawsze na nawietrznej?), ciągali mnie po nierównych powierzchniach (fale morskie) i
doprowadzali mnie do stanów ekstremalnego wycieńczenia (rowerek po górach - dużo!) -
odpokutowałem te wszystkie bzdury, które tu wypisuję.
Jako dodatkowe uciemiężenie stosowano grę w statki, gdzie pojęcia 'A1' i 'E5' miały mi się
kojarzyć z jakimiś bzdurnymi bitwami morskimi - obłęd!

Ale, zaraz, zaraz, przecież wszyscy wiemy, że:
BI = E5
(Extremely Expensive Excel ERP Exports)

Czyli, że strzelałem do BI! Znaczym - zdrowy!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.07.2011, 10:52

Nie no, chłopaki (i dziewczyny) - jaja!

Na Biplu nowy zestaw bzdur:
http://bi.pl/publications/art/76-nowoczesne-narzedzia-...

Najpierw jest o Microsoft BI i ANI SŁOWA O EXCELU. Są śliczne pulpity, terefery, a Excela NIE MA
!!! - autorzy więcej wiedzą o Microsoft BI, niż Microsoft! (I tu, szczerze mówiąc, mam z nimi
pewien punkt styczny - choć z zupełnie innej strony - ja też uważam, że MS nie ma pojęcia, jak
Excel jest wykorzystywany, tzn. jaka jest architektura, w jakiej jest użytkowany.)

Ale - czytamy dalej - Cognos...
Narzędzie Cognos TM1 dodatkowo oferuje wykorzystanie arkuszy Excel jako środowiska, w

którym dane mogą podlegać dalszym przekształceniom analitycznym, dzięki czemu pozwala

uzyskiwać kolejne cenne wnioski dotyczące procesów biznesowych.

Rewelacyjny ten Cognos! (Wreszcie ktoś wie, do czego służy Excel.)

----------------------------------------------------
Kolejny fajny kawałek, z innej nieco beczki:

Aby zostać KONSULTANTEM SAP...
Konsultant SAP (ABAP, BI, HR, FICO) /

Programista Java

wystarczy być studentem lub absolwentem (doświadczenie jest zbędne)
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/182342

Czy to ma coś wspólnego z...?
Doświadczenie i referencje

Firma:

Quercus (od 2006-09)

Stanowisko:

konsultant SAP ABAP, BW, SEM (współwłaściciel)

Obowiązki:

Prace programistyczne (ABAP, Java)

P.S.
Kolejne jaja! Nie ma człowiek na urlopie dostępu do Internetu, wraca - a tu tyle ciekawostek...
http://www.computerworld.pl/businessintelligence/
Pisałem kiedyś, że Computerworld to brukowiec reklamowy - chyba to był eufemizm...
Ale, swoją drogą, co na to świat BI? Kapitulacja? Przed QVkiem?
To już, oficjalnie(!!!), BI to nie pulpity, JWPy, Oracle, Saski i Bobjectsy?

Warto żyć (żeby uczestniczyć w tym kabarecie)!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.07.11 o godzinie 16:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.07.2011, 13:23
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Wojciech Gardziński:

Aby zostać KONSULTANTEM SAP...
Konsultant SAP (ABAP, BI, HR, FICO) /

Programista Java

wystarczy być studentem lub absolwentem (doświadczenie jest zbędne)
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/182342

Rozumiem, że pan urodził się ze swoją wiedzą... Inni niestety muszą się uczyć. Dlatego właśnie
szukamy studentów/absolwentów z otwartymi głowami, z którymi chcemy podzielić się
doświadczeniem - w ten sposób zostaną konsultantami SAP. Takie to trudne do zrozumienia ?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 00:44

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Aby zostać KONSULTANTEM SAP...
Konsultant SAP (ABAP, BI, HR, FICO) /

Programista Java

wystarczy być studentem lub absolwentem (doświadczenie jest zbędne)
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/182342

Rozumiem, że pan urodził się ze swoją wiedzą... Inni niestety muszą się uczyć. Dlatego
właśnie szukamy studentów/absolwentów z otwartymi głowami, z którymi chcemy podzielić
się doświadczeniem - w ten sposób zostaną konsultantami SAP. Takie to trudne do
zrozumienia ?

Witam, witam.
Oczywiście, że chodziło tu o Pana odzew. Strzeliłem w 'E5' i, proszę, jest ;)
Ależ, ogólnie, ja nie mam nic ani do Waszej polityki zatrudniania, ani do studentów jako takich.
Oczywiście, sam kiedyś byłem itp.

Ale pamiętam też nasze tu dyskusje...
Ja: - BI są do bani
Wy: - Nie, tylko są źle wdrażane, bo firmy oszczędzają na budżetach i że to wymusza na nich
zatrudnianie studentów jako konsultantów i to robi złą jakość, czyli winne są firmy, bo za mało
zapłaciły, itp.

Rozumiem, że zaś jakaś firma, która wydała kilka baniek na SAPa, jest czemuś winna, bo
musicie czymś zapchać wykupione roboczogodzinki?
Panie Krzysztofie, nie rozumie Pan? Klient jest robiony w jajo, Pan jest robiony w jajo, studenci
są robieni w jajo - zyskuje tylko ... .

I to że Pan jest jw. to mi nic do tego, ale, że firmy są i potem ci ludzie na szkoleniach Excela
odkrywają import tekstu i WyszPionka... to chyba coś nie tak? Czy tak, właśnie tak jest fajnie? -
proszę o odpowiedź.

P.S.
Oczywiście nie urodziłem się ze swoją wiedzą, tylko, jak Pan zresztą doskonale wie,
wywalczyłem w ciężkich bojach.

Doświadczenie się, Panie Krzysztofie, ZDOBYWA, a nie uczy się go, nawet od super
doświadczonych kolegów.

Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub umiejętności w

obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w

ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Do%C5%9Bwiadczenie

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.07.11 o godzinie 08:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2011, 08:21

Wróciliśmy jednak z panem Wojciechem do dyskusji mailowej i zostałem poproszony o publiczne
zadanie tego pytania.

Mamy maksymalnie skomplikowany raport w XLS - makra, zlożone SQL'e. Frima X migruje
system operacyjny z Oracle'a 9 na MySQL Enterprise (w szczególności zmienia sie składnia SQL
model danych bez zmian). Na dodatek takich raportów na systemie operacyjnym jest 145, z
czego 20% wysoce złożonych.

Jaka będzie pracochłonność migracji raportów excelowych i czy przebije ona podmianę jednego
connection stringa w jednym miejscu?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 11:08
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Marcin Choiński:

Wróciliśmy jednak z panem Wojciechem do dyskusji mailowej i zostałem poproszony o
publiczne zadanie tego pytania.

Mamy maksymalnie skomplikowany raport w XLS - makra, zlożone SQL'e. Frima X migruje
system operacyjny z Oracle'a 9 na MySQL Enterprise (w szczególności zmienia sie składnia
SQL model danych bez zmian). Na dodatek takich raportów na systemie operacyjnym jest
145, z czego 20% wysoce złożonych.

Jaka będzie pracochłonność migracji raportów excelowych i czy przebije ona podmianę
jednego connection stringa w jednym miejscu?

Wybranie żądanego connection stringa (CS) w jednej z komórek Excela - dokladnie TAK SAMO,
jak Pan proponuje w swojej EXCELOWEJ ankiecie, którą Pan rozsyła. Wybieram z listy i jest.

Pół sekundy.

Dowód: Właściwie WSZYSTKIE przykłady, które pokazuję na http://afin.net/webcasts mają CS
jako parametr tekstowy, czyli można go wpisać w którąś z komórek arkusza i odwołać do niej
wszystkie inne funkcje, formuły z danego arkusza i skoroszytu, również skoroszytu, sterującego
programem SQL (AFIN.NET.InformationServices), generującego dowolną ilość dowolnych
raportów, ale także tworzącego/odświeżającego dowolne hurtownie, data marty, HDA
(hurtownie analityka) i w ogóle właściwie wszystko - bo Excel tak pozwala parametryzować
formuły.

Jest jednak jeszcze lepszy sposób:
http://www.goldenline.pl/forum/1441202/funkcja-dane-sq...

Funkcja Excelowa, wykorzystująca właśnie takie parametryzowanie.
I AFIN to potrafi, ale Pana wszystkie biaje razem - nie (bo tylko potrafią sięgać do jednego
źródła danych - swojej hurtowni. Potrafią oczywiście sięgać do innych ŹD, ale tylko w sztywnych
raportach, a AFIN potrafi z arkusza Excela, czyli na wskroś elastycznie).
Oczywiście mogę się mylić - proszę w takim przypadku nie pisać, że się mylę, tylko podać
DOWÓD pomyłki.

Czyli AFIN ma dwa razy WIĘCEJ, niż Pana wszystkie biaje razem.
Oto odpowiedź - dlatego zależało mi na tym, żeby była publiczna. Dziękuję za pytanie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2011, 11:27

Wybranie żądanego connection stringa (CS) w jednej z komórek Excela - dokladnie TAK
SAMO, jak Pan proponuje w swojej EXCELOWEJ ankiecie, którą Pan rozsyła. Wybieram z listy i
jest.

Pół sekundy.

Nawet przy swojej interpretacji zadania, rozumiem, że chciał Pan powiedzieć poł sekundy * n,
gdzie n jest liczbą raportów (exceli), czy może da się to zrobić z jednego miejsca?

Dowód: Właściwie WSZYSTKIE przykłady, które pokazuję na http://afin.net/webcasts mają CS
jako parametr tekstowy, czyli można go wpisać w którąś z komórek arkusza i odwołać do niej
wszystkie inne funkcje, formuły z danego arkusza i skoroszytu, również skoroszytu,
sterującego programem SQL (AFIN.NET.InformationServices), generującego dowolną ilość
dowolnych raportów, ale także tworzącego/odświeżającego dowolne hurtownie, data marty,
HDA (hurtownie analityka) i w ogóle właściwie wszystko - bo Excel tak pozwala
parametryzować formuły.

Jest jednak jeszcze lepszy sposób:
http://www.goldenline.pl/forum/1441202/funkcja-dane-sq...

To, co Pan pokazuje, mija się zupełnie z zadaniem:

1. Definiuje Pan źródła danych i zapytania apriori, czyli poświęca Pan już sporo czasu na
realizację zadania, którego Pan nie wliczył w swoje pół sekundy Nie liczyłem, ale kilkadziesiąt
razy tyle, ile Pan zadeklarował dla trywialnego raportu (razy ponad 100 raportów). Proszę
oszacować, ile to zajmie dla raportów odwołujących się do kilkudziesięciu tabel poprzez mocno
skomplikowane SQLe... Baza MySQL powstaje na początku projektu, więc nie mógł Pan
przewidzieć tego wcześniej w raporcie.

2. Korzysta Pan z mało wydajnego ODBC - to potrafi każdy. Moje zadanie dotyczyło
wykorzystania dedykowanych sterowników dla nowej bazy oraz automatycznej generacji
odpowiedniego SQL - po pierwsze w odpowiednim dialekcie, a po drugie odpowiednio
zoptymalizowanego (generycznie, przez narzędzie) dla nowego rodzaju bazy danych.

Funkcja Excelowa, wykorzystująca właśnie takie parametryzowanie.
I AFIN to potrafi, ale Pana wszystkie biaje razem - nie (bo tylko potrafią sięgać do jednego
źródła danych - swojej hurtowni. Potrafią oczywiście sięgać do innych ŹD, ale tylko w
sztywnych raportach, a AFIN potrafi z arkusza Excela, czyli na wskroś elastycznie).

Mija się Pan z prawdą. Zapytania federacyjne w większości platform BI to standard i może Pan z
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danymi z różnych źródel robić dowolne rzeczy w locie, a na koniec wrzucić je sobie do Excela, jak
Pan chce.

Oczywiście mogę się mylić - proszę w takim przypadku nie pisać, że się mylę, tylko podać
DOWÓD pomyłki.

Proszę odwołać się do punktów 1 i 2.

Czyli AFIN ma dwa razy WIĘCEJ, niż Pana wszystkie biaje razem.

To się okaże, jak zweryfikuje Pan swoją propozycję rozwiązania, tak aby adresowała postawiony
problem.

Marcin Choiński edytował(a) ten post dnia 08.07.11 o godzinie 12:20

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 12:19

Marcin Choiński:

Wybranie żądanego connection stringa (CS) w jednej z komórek Excela - dokladnie TAK
SAMO, jak Pan proponuje w swojej EXCELOWEJ ankiecie, którą Pan rozsyła. Wybieram z
listy i jest.

Pół sekundy.

Nawet przy swojej interpretacji zadania, rozumiem, że chciał Pan powiedzieć poł sekundy * n,
gdzie n jest liczbą raportów (exceli), czy może da się to zrobić z jednego miejsca?

Oczywiście, że z jednego miejsca.

Dowód: Właściwie WSZYSTKIE przykłady, które pokazuję na http://afin.net/webcasts mają
CS jako parametr tekstowy, czyli można go wpisać w którąś z komórek arkusza i odwołać
do niej wszystkie inne funkcje, formuły z danego arkusza i skoroszytu, również skoroszytu,
sterującego programem SQL (AFIN.NET.InformationServices), generującego dowolną ilość
dowolnych raportów, ale także tworzącego/odświeżającego dowolne hurtownie, data
marty, HDA (hurtownie analityka) i w ogóle właściwie wszystko - bo Excel tak pozwala
parametryzować formuły.

Jest jednak jeszcze lepszy sposób:
http://www.goldenline.pl/forum/1441202/funkcja-dane-sq...

To, co Pan pokazuje, mija się zupełnie z zadaniem:

Nie, no, Panie Marcinie, naprawdę, fakt, że Pan głośno krzyczy, że coś jest czarne, NIE
POWODUJE tego, że czarnym się staje, a powoduje tylko to, że krzykaczowi mniej się wierzy.
Bardzo proszę się następnym razem zastanowić, zanim Pan wykrzyczy swoje zdanie.

1. Definiuje Pan źródła danych i zapytania apriori, czyli poświęca Pan już sporo czasu na
realizację zadania, którego Pan nie wliczył w swoje pół sekundy Nie liczyłem, ale kilkadziesiąt
razy tyle, ile Pan zadeklarował dla trywialnego raportu (razy ponad 100 raportów). Proszę
oszacować, ile to zajmie dla raportów odwołujących się do kilkudziesięciu tabel poprzez mocno
skomplikowane SQLe... Baza MySQL powstaje na początku projektu, więc nie mógł Pan
przewidzieć tego wcześniej w raporcie.

To przykład funkcji i jej definicji, film powstał PÓŁTORA ROKU TEMU, a Pan chce, żeby był
idealnym odzwierciedleniem Pana potrzeby sprzed godziny.
Proszę być równie wymagającym wobec siebie!

2. Korzysta Pan z mało wydajnego ODBC - to potrafi każdy.

Nie, no, Pan mnie rozbraja! Wiem, że ODBC jest dostępne 20 lat, jak nikt tego nie wie. Nie
zadaje Pan sobie sprawy, jakim odkryciem na naszych kursach Excela, VBA (itp) jest owo Query!
Założę się, że Pan też nie potrafi tego właściwie wykorzystać - w przeciwnym razie nie pisałby
Pan, że SQLe są "trudne"

Moje zadanie dotyczyło wykorzystania dedykowanych sterowników dla nowej bazy oraz
automatycznej generacji odpowiedniego SQL - po pierwsze w odpowiednim dialekcie, a po
drugie odpowiednio zoptymalizowanego (generycznie, przez narzędzie) dla nowego rodzaju
bazy danych.

UWAGA, UWAGA. Podstawowym składnikiem biajów są...
STEROWNIKI NATYWNE do baz danych. Tzn. niech Pan poczyta historię - ja TEŻ UWAŻAM, że
biaje oferują li tylko dwie funkcjonalności - wykupiony dostęp do ERP i eksporty do Excelka.
Więc - pełna zgoda! Biaje to wykupienie dostępu do własnych danych. REWELACJA!
("Oddaj mój rower z Twojej komórki!")

Funkcja Excelowa, wykorzystująca właśnie takie parametryzowanie.
I AFIN to potrafi, ale Pana wszystkie biaje razem - nie (bo tylko potrafią sięgać do jednego
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źródła danych - swojej hurtowni. Potrafią oczywiście sięgać do innych ŹD, ale tylko w
sztywnych raportach, a AFIN potrafi z arkusza Excela, czyli na wskroś elastycznie).

Mija się Pan z prawdą. Zapytania federacyjne w większości platform BI to standard i może Pan
z danymi z różnych źródel robić dowolne rzeczy w locie, a na koniec wrzucić je sobie do
Excela, jak Pan chce.

Z naciskiem na "a na koniec". Czyli najpierw stu konsultantów definiuje, a potem "się wrzuca".
AFIN dane ciągnie, jak Pan Użytkownik chce. Funkcjami.

Oczywiście mogę się mylić - proszę w takim przypadku nie pisać, że się mylę, tylko podać
DOWÓD pomyłki.

Proszę odwołać się do punktów 1 i 2.

Czyli AFIN ma dwa razy WIĘCEJ, niż Pana wszystkie biaje razem.

To się okaże, jak zweryfikuje Pan swoją propozycję rozwiązania, tak aby adresowała
postawiony problem.

Pan jest słodki. Definiuje Pan zadanie, przypomnę:
Jaka będzie pracochłonność migracji raportów excelowych i czy przebije ona podmianę jednego

connection stringa w jednym miejscu?

po czym dowolnie go Pan rozwija, żeby zaprzeczyć odpowiedzi.

To ja też Pana zapytam, ile jest 10+10?
Pan mi odpowie, że 20
A ja Panu od razu napiszę, że źle, fatalnie i że Pan powinien zweryfikować całą swoją wiedzę, bo
mi chodziło o odpowiedź w systemie szesnastkowym.

PÓŁ SEKUNDY. Niezależnie od głośności Pana krzyku.

Edycja: Literówki i przecinki. Jestem purystą językowym.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.07.11 o godzinie 12:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2011, 12:40

Wojciech Gardziński:

Marcin Choiński:

Wybranie żądanego connection stringa (CS) w jednej z komórek Excela - dokladnie TAK
SAMO, jak Pan proponuje w swojej EXCELOWEJ ankiecie, którą Pan rozsyła. Wybieram z
listy i jest.

Pół sekundy.

Nawet przy swojej interpretacji zadania, rozumiem, że chciał Pan powiedzieć poł sekundy *
n, gdzie n jest liczbą raportów (exceli), czy może da się to zrobić z jednego miejsca?

Oczywiście, że z jednego miejsca.

OK, może Pan to dowolnie shackować, wrzucić parametr do bazy i zaciągać go we wszystkich
excelach z raportami - brzydkie rozwiązanie, dodatkowa praca, ale działa. Chyba, że ma Pan na
myśli jakieś zgrabne rozwiązanie?

Dowód: Właściwie WSZYSTKIE przykłady, które pokazuję na http://afin.net/webcasts
mają CS jako parametr tekstowy, czyli można go wpisać w którąś z komórek arkusza i
odwołać do niej wszystkie inne funkcje, formuły z danego arkusza i skoroszytu, również
skoroszytu, sterującego programem SQL (AFIN.NET.InformationServices), generującego
dowolną ilość dowolnych raportów, ale także tworzącego/odświeżającego dowolne
hurtownie, data marty, HDA (hurtownie analityka) i w ogóle właściwie wszystko - bo
Excel tak pozwala parametryzować formuły.

Jest jednak jeszcze lepszy sposób:
http://www.goldenline.pl/forum/1441202/funkcja-dane-sq...

To, co Pan pokazuje, mija się zupełnie z zadaniem:

Nie, no, Panie Marcinie, naprawdę, fakt, że Pan głośno krzyczy, że coś jest czarne, NIE
POWODUJE tego, że czarnym się staje, a powoduje tylko to, że krzykaczowi mniej się wierzy.
Bardzo proszę się następnym razem zastanowić, zanim Pan wykrzyczy swoje zdanie.

1. Definiuje Pan źródła danych i zapytania apriori, czyli poświęca Pan już sporo czasu na
realizację zadania, którego Pan nie wliczył w swoje pół sekundy Nie liczyłem, ale
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kilkadziesiąt razy tyle, ile Pan zadeklarował dla trywialnego raportu (razy ponad 100
raportów). Proszę oszacować, ile to zajmie dla raportów odwołujących się do kilkudziesięciu
tabel poprzez mocno skomplikowane SQLe... Baza MySQL powstaje na początku projektu,
więc nie mógł Pan przewidzieć tego wcześniej w raporcie.

To przykład funkcji i jej definicji, film powstał PÓŁTORA ROKU TEMU, a Pan chce, żeby był
idealnym odzwierciedleniem Pana potrzeby sprzed godziny.
Proszę być równie wymagającym wobec siebie!

Proszę zatem konkretnie opisać, jak coś takiego byłoby realizowane, a nie tłumaczyć się, że
filmik stary - to Pan go podał jako referencję.

Odchodzi Pan jednak od meritum - chodzi o to, że technologia sama w sobie powinna zawierać
elastyczność co do sięgania do danych, a nie że z góry przewiduje Pan X przypadków i pozwala
użytkownikowi wybrać spośród predefiniowanych opcji A, B, C.

2. Korzysta Pan z mało wydajnego ODBC - to potrafi każdy.

Nie, no, Pan mnie rozbraja! Wiem, że ODBC jest dostępne 20 lat, jak nikt tego nie wie. Nie
zadaje Pan sobie sprawy, jakim odkryciem na naszych kursach Excela, VBA (itp) jest owo
Query! Założę się, że Pan też nie potrafi tego właściwie wykorzystać - w przeciwnym razie nie
pisałby Pan, że SQLe są "trudne"

Skomplikowany SQL nie znaczy "trudny", tylko złożony...

Moje zadanie dotyczyło wykorzystania dedykowanych sterowników dla nowej bazy oraz
automatycznej generacji odpowiedniego SQL - po pierwsze w odpowiednim dialekcie, a po
drugie odpowiednio zoptymalizowanego (generycznie, przez narzędzie) dla nowego rodzaju
bazy danych.

UWAGA, UWAGA. Podstawowym składnikiem biajów są...
STEROWNIKI NATYWNE do baz danych. Tzn. niech Pan poczyta historię - ja TEŻ UWAŻAM, że
biaje oferują li tylko dwie funkcjonalności - wykupiony dostęp do ERP i eksporty do Excelka.
Więc - pełna zgoda! Biaje to wykupienie dostępu do własnych danych. REWELACJA!

Dedykowane sterowniki są darmowe i każdy je może sobie ściągnąć. Dialekt SQL jest również
otwarty i znany dla każdego dostawcy, jak i specyfika poszczególnych optymalizatorów. Kwestia
generacji dedykowanego SQL bardzo szybko (ilość danych) zaczyna mieć znaczenie i może
oznaczać różnicę pomiędzy kilkoma sekundami, a kilkoma minutami w oczekiwaniu na raport.

Dostęp do modelu danych, czy jakieś tam connectory to zupełnie osobna sprawa.

("Oddaj mój rower z Twojej komórki!")
Funkcja Excelowa, wykorzystująca właśnie takie parametryzowanie.
I AFIN to potrafi, ale Pana wszystkie biaje razem - nie (bo tylko potrafią sięgać do
jednego źródła danych - swojej hurtowni. Potrafią oczywiście sięgać do innych ŹD, ale
tylko w sztywnych raportach, a AFIN potrafi z arkusza Excela, czyli na wskroś
elastycznie).

Mija się Pan z prawdą. Zapytania federacyjne w większości platform BI to standard i może
Pan z danymi z różnych źródel robić dowolne rzeczy w locie, a na koniec wrzucić je sobie do
Excela, jak Pan chce.

Z naciskiem na "a na koniec". Czyli najpierw stu konsultantów definiuje, a potem "się wrzuca".
AFIN dane ciągnie, jak Pan Użytkownik chce. Funkcjami.

Oczywiście mogę się mylić - proszę w takim przypadku nie pisać, że się mylę, tylko
podać DOWÓD pomyłki.

Proszę odwołać się do punktów 1 i 2.

Czyli AFIN ma dwa razy WIĘCEJ, niż Pana wszystkie biaje razem.

To się okaże, jak zweryfikuje Pan swoją propozycję rozwiązania, tak aby adresowała
postawiony problem.

Pan jest słodki. Definiuje Pan zadanie, przypomnę:
Jaka będzie pracochłonność migracji raportów excelowych i czy przebije ona podmianę

jednego connection stringa w jednym miejscu?

po czym dowolnie go Pan rozwija, żeby zaprzeczyć odpowiedzi.

Zadanie nie zmieniło się, tylko Pan zszedł poniżej pewnego poziomu z rozwiązaniem. Do
Zakopanego również możemy jechać z Warszawy przez Gdańsk i dojedziemy.

To ja też Pana zapytam, ile jest 2+2?
Pan mi odpowie, że 4
A ja Panu od razu napiszę, że źle, fatalnie i że Pan powinien zweryfikować całą swoją wiedzę,
bo mi chodziło o odpowiedź w systemie szesnastkowym.

PÓŁ SEKUNDY. Niezależnie od głośności Pana krzyku.
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Edycja: Literówki i przecinki. Jestem purystą językowym.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 13:11

Marcin Choiński:

OK, może Pan to dowolnie shackować, wrzucić parametr do bazy i zaciągać go we wszystkich
excelach z raportami - brzydkie rozwiązanie, dodatkowa praca, ale działa. Chyba, że ma Pan
na myśli jakieś zgrabne rozwiązanie?

Panie Marcinie. Czy zawartość jednej z komórek arkusza jest wystarczająco ładnym
rozwiązaniem dla Pana?

Proszę zatem konkretnie opisać, jak coś takiego byłoby realizowane, a nie tłumaczyć się, że
filmik stary - to Pan go podał jako referencję.

Normalnie:
Otwieram arkusz - mam w nim parametr CS do Oracle. Chcę to zmienić na CSa do SQLSa - robię
nowy arkusz, uruchamiam Query, pobieram tekst CSa do arkusza (w połowie filmików) i jest.
Gdy pobiorę to do komórki, z ktorej pobierany jest ów CS do funkcji, OD RAZU wszystkie
zaczynają działać na nowym CS.
Co w tym niezrozumiałego?

Odchodzi Pan jednak od meritum - chodzi o to, że technologia sama w sobie powinna zawierać
elastyczność co do sięgania do danych, a nie że z góry przewiduje Pan X przypadków i pozwala
użytkownikowi wybrać spośród predefiniowanych opcji A, B, C.

Dokładnie! - opis pobierania nowego CSa - powyżej.

Więc - pełna zgoda! Biaje to wykupienie dostępu do własnych danych.
REWELACJA!

Dedykowane sterowniki są darmowe i każdy je może sobie ściągnąć. Dialekt SQL jest również
otwarty i znany dla każdego dostawcy, jak i specyfika poszczególnych optymalizatorów.
Kwestia generacji dedykowanego SQL bardzo szybko (ilość danych) zaczyna mieć znaczenie i
może oznaczać różnicę pomiędzy kilkoma sekundami, a kilkoma minutami w oczekiwaniu na
raport.

Wdrażałem gdzieś kiedyś AFINA i był tam biaj - takiego bałaganu i takiej kupy nieefektywnych
SQLków jakie tam widziałem, nie widziałem nigdzie indziej.
Skracaliśmy czasy raportów z 12 godzin do 3 sekund - serio - i wcale nie widzę w tym żadnego
naszego geniuszu, naprawdę nie było to trudne i odkrywcze.
Jednym zdaniem - optymalność SQLków w żaden sposób nie zależy od narzędzia, tylko od
wdrożeniowca/użytkownika.
Nie zależy od narzędzi, czyli darmowy AFIN.NET.IS.EXE robi SQLe dokładnie tak samo, jak
najdroższy biaj. Po co przepłacać? Po co w ogóle płacić??????

Dostęp do modelu danych, czy jakieś tam connectory to zupełnie osobna sprawa.

Nie, no, przed chwilą było to dla Pana straszliwie KLUCZOWE...

Zadanie nie zmieniło się, tylko Pan zszedł poniżej pewnego poziomu z rozwiązaniem.

Jasne. Tylko Pana poziom jest właściwy.

Cała ta dyskusja jednak pokazuje pewną przypadłość biajów, a mianowicie najpierw jest:
BI: - "Generujemy szczęście"
WG: - Szczęście jest tańsze i ogólnodostępne
BI: - Ale my w pięknych kolorach
WG: - Ale te kolory chce ustawiać użytkownik, więc nawet wasze najpiękniejsze kolory są nie
takie
BI: - Ale my jesteśmy lepsi
WG: - Ale w czym?????
BI: - Bo my mamy sterowniki natywne.
WG odpada, pogrążony w depresji.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2011, 13:31

Panie Wojciechu, jak wspomniałem już kiedyś, elastyczność Excela jest fantastyczna. Jednak
staje się ona również jego wadą, bo oznacza płynność - jeśli użyję Excela jako hurtowni danych
to każdorazowe odświeżenie tabeli przestawnej (szczególnie jesli pojawią się przy dane przy
innych elementach danego wymiaru) zdejmuje jej formatowania i strukturę. Jeśli ta tabela jest
jedynie wynikowa to mały pryszcz - można sobie sformatować jeszcze raz, choć przy kilku(nastu)
zestawienia i wykresach może być to upierdliwe. Natomiast gdy tabela jest źródłowa dla
następnych zestawień to już jest gorzej - bo WEŹDANEZTABELI zaczyna działać nieprawidłowo.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 14:41
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