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Wojciech Gardziński:

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?

Po pierwsze powyższego nie da się zrobić w 0,5s, a po drugie cały czas nie widzę zmiany w 1
miejscu a efektu w n raportach. To, co Pan opisuje, trzeba powtórzyć dla każdego raportu (pliku
.xls)

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.

Najlepszy system, źle wdrożony, będzie porażką. Technologia to tylko warunek konieczny
sukcesu, ale oczywiście nie wystarczający. W całej inicjatywie BI, rolę technologii oceniłbym na
10-15% całości.

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.

I to co Pan pisze nie jest odkrywcze dla każdego, kto kiedyś robił projekt BI "po kimś".

Jednym zdaniem - optymalność SQLków w żaden sposób nie zależy od narzędzia, tylko od
wdrożeniowca/użytkownika.

Oczywiście, że zależy. W szczególności, jeżeli dajemy użytkownikowi narzędzie do analizy danych
ad-hoc, gdzie operuje on semantycznym modelem danych, a SQL na dole jest generowany
automatycznie przez narzędzie. Jeżeli będzie on szedł przez ODBC, to możemy zapomnieć o
wydajności. Muszą to być zapytania w natywnym dla bazy SQLu i odpowiednio dopasowane do
optymalizatora.

Przecież oto właśnie Panu chodzi, żeby jak najwięcej oddać w ręce ludu, nieprawdaż?

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??????

No właśnie, z tego co Pan mówi, to wcale tych SQLi nie robi...
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Dostęp do modelu danych, czy jakieś tam connectory to zupełnie osobna sprawa.

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

??? Nic takiego nie mówiłem...

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

Jasne. Tylko Pana poziom jest właściwy.

Skoro dałem zadanie, to oceniam rozwiązanie.

Marcin Choiński edytował(a) ten post dnia 08.07.11 o godzinie 15:16

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 15:15

Andrzej O.:

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.

Myślałem, że takie podstawy (tzn. wyjaśnienie zasad HDA) to my już dawno mamy za sobą... ;)
Ale, spoko, możemy i 100 razy, byle dotarło:
HDA nie jest w Excelu! Więc TP odświeża się z danych w HDA tak, jak owa HDA ma je
wystawione, czyli odśw. TP nie powoduje automatycznego odśw. HDA bo to bez sensu, żeby
każdy U. uruchamiał cały proces - to jest tak jasne, jak Słońce, i wszyscy to wiedzą.

(szczególnie jesli pojawią się przy dane przy innych elementach danego wymiaru) zdejmuje jej
formatowania i strukturę.

Co też Pan pisze???
Wystarczy w opcjach zmienić żeby TP się nie przeformatowywała i działa od razu. Chodzi Panu o
formaty, czy o wartości wymiarów? Formaty jak wyżej, wartości jak niżej.

Jak Pan stosuje WDT to rzeczywiście może Pan mieć problem, bo zmiana wartości TP może
spowodować zanik poniektórych.
Funkcje AFINA nie mają tego problemu, bo działają na kostce, a nie na cache'u tabeli. W E2007 i
E2010 też są takie funkcje, ale one są gorsze od AFINowych, bo działają tylko na już
utworzonych połączeniach (nie da rady odpytać nie istniejącej kostki, a dzielenie kostek na
okresowe to podstawa dzisiejszych systemów analitycznych) i mają kosmiczne argumenty
(funkcje zagnieżdżone, itp)
http://www.goldenline.pl/forum/1349272/funkcje-olap-w-...

P.S.

Panie Wojciechu, jak wspomniałem już kiedyś, elastyczność Excela jest fantastyczna. Jednak
staje się ona również jego wadą, bo oznacza płynność

Tak jeszcze o tym...
Zgadza się. Elastyczność to największa zaleta, ale i wada Excela (Oczywiście AFIN ją
"dziedziczy", żeby nie było, że się chce wyróżnić)

Miałem niedawno taki przypadek z jednym z klientów:
Klient kupił, zrobiłem mu HDA i funkcyjki - cacy, działa.

Po jakimś czasie (ok. miesiąca) Klient dzwoni i mówi, że źle, padaka i, w ogóle, co on za
badziewie kupił (czyli AFINA - przestrzegam przed zakupem tego beznadziejnego programu!)
Się pytam - co jest źle?
- Raporty liczą się 20 minut
- jakie raporty?
- a takie moje finansowe
- to niech Pan przyśle jeden
(przysłał)
Patrzę, a tam - w jednym raporcie - 11.000 funkcji! (JEDENAŚCIE TYSIĘCY)
Fakt - musi długo liczyć, nawet po zastosowaniu wynalazków.
Przeglądałem sobie potem gdzieś jakieś strony Oracle'a i O. się chwali, ze jego systemy BI są
takie fajowe, że MIESIĘCZNIE potrafią obsłużyć 8.000 zapytań raportowych.

Dopiero potem skojarzyłem te fakty...
Użytkownik Excela normalnie (podkreślam: NORMALNIE!), czyli co minutę(!), ma WIĘKSZE
potrzeby niż Oracle daje na miesiąc!!!

A Klient to wpisał (oczywiście: kopiuj-wklej i parametry) do jednego arkusza i się (z)dziwił.

I teraz pytanie:
Czy normalny biaj potrafi spełnić oczekiwania zwykłego analityka?
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Ja poradziłem rozbicie na kilka raportów/stron/plików - żeby było normalniej. Zaczęło działać.
Ale proszę zwrócić uwagę JAKIE SĄ POTRZEBY!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.07.11 o godzinie 17:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2011, 15:18

Marcin Choiński:

Po pierwsze powyższego nie da się zrobić w 0,5s, a po drugie cały czas nie widzę zmiany w 1
miejscu a efektu w n raportach. To, co Pan opisuje, trzeba powtórzyć dla każdego raportu
(pliku .xls)

Wie Pan, ciężko się dyskutuje. Czego się nie da w pół sekundy? Wybrać wartości z listy? Co,
mam Panu testy wydajnościowe klikania w Excelu zrobić?
Czego Pan znowu nie widzi? Że wpisana wartość w arkusz Excela jest widoczna dla wszystkich
skoroszytów. Otwierał Pan kiedyś Excela?

Najlepszy system, źle wdrożony, będzie porażką. Technologia to tylko warunek konieczny
sukcesu, ale oczywiście nie wystarczający. W całej inicjatywie BI, rolę technologii oceniłbym
na 10-15% całości.

Niemożliwe! 10-15% całości to technologia. To dlaczego ta 'technologia' jest tak przeraźliwie
droga? Znaczy, właściwie - ma Pan rację - biaje są ekstremalnie drogie, jak na miałką
funkcjonalność, którą dostarczają.

Jednym zdaniem - optymalność SQLków w żaden sposób nie zależy od narzędzia, tylko od
wdrożeniowca/użytkownika.

Oczywiście, że zależy. W szczególności, jeżeli dajemy użytkownikowi narzędzie do analizy
danych ad-hoc, gdzie operuje on semantycznym modelem danych, a SQL na dole jest
generowany automatycznie przez narzędzie. Jeżeli będzie on szedł przez ODBC, to możemy
zapomnieć o wydajności.

Bzdura.

Muszą to być zapytania w natywnym dla bazy SQLu i odpowiednio dopasowane do
optymalizatora.

Bzdura. Nie tu leży siła optymalizacji. Sam pan i to 2 linijki wyżej napisał, że technologia to
10-15%. Niechże się Pan zdecyduje!

Przecież oto właśnie Panu chodzi, żeby jak najwięcej oddać w ręce ludu, nieprawdaż?

Prawdaż. Dlatego narzędzie musi być proste. A nie jakieś SQLe natywne. ODBC jest standardem,
byle go tylko używać, a nie jakieś bzdurne eksporty do Excelka i dalej, Użytkowniku, martw się i
ucz VBA.

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??????

No właśnie, z tego co Pan mówi, to wcale tych SQLi nie robi...

Robi je darmowe Query. Czy ja na którymkolwiek filmiku pisałem SQLa ręcznie?

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

Jasne. Tylko Pana poziom jest właściwy.

Skoro dałem zadanie, to oceniam rozwiązanie.

Skoro odpowiedziałem i jestem pewny słuszności odpowiedzi, to nie dam się (wy)kiwać.
Panie Marcinie, życzyłbym sobie wyższego poziomu dyskusji.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.07.11 o godzinie 22:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2011, 22:27

Wojciech Gardziński:

Marcin Choiński:

Po pierwsze powyższego nie da się zrobić w 0,5s, a po drugie cały czas nie widzę zmiany w
1 miejscu a efektu w n raportach. To, co Pan opisuje, trzeba powtórzyć dla każdego raportu
(pliku .xls)

Wie Pan, ciężko się dyskutuje. Czego się nie da w pół sekundy? Wybrać wartości z listy? Co,
mam Panu testy wydajnościowe klikania w Excelu zrobić?
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Czego Pan znowu nie widzi? Że wpisana wartość w arkusz Excela jest widoczna dla wszystkich
skoroszytów. Otwierał Pan kiedyś Excela?

Acha, czyli stosujemy ukochane przez użytkowników rozwiązanie w postaci all in one, jeden excel
z 150 raportami i pamiętaj użytkowniku, żeby korzystać z tego najnowszego (i się jeszcze
połapać w 150 skoroszytach, z których 143 cię nie interesują)! No jak to nie działa, byłeś na
urlopie, a się wtedy zmieniła baza i trzeba było ściągnąć nową wersję...no comment.

Tak z ciekawości, jakie było największe wdrożenie BI, jakie Pan zrobił?
- Liczba systemów źródłowych
- Liczba obiektów źródłowych (obiekt, czyli tabelka, widok, relacja, procedura, funkcja, indeks,
itd.)
- Liczba obiektów w DWH
- Wolumen danych źródłowych
- Wolumen danych w DWH
- Liczba użytkowników końcowych

Najlepszy system, źle wdrożony, będzie porażką. Technologia to tylko warunek konieczny
sukcesu, ale oczywiście nie wystarczający. W całej inicjatywie BI, rolę technologii
oceniłbym na 10-15% całości.

Niemożliwe! 10-15% całości to technologia. To dlaczego ta 'technologia' jest tak przeraźliwie
droga? Znaczy, właściwie - ma Pan rację - biaje są ekstremalnie drogie, jak na miałką
funkcjonalność, którą dostarczają.

Słyszał Pan kiedyś o czymś takim, jak "niewidzialna ręka rynku"? Wszystko na tym świecie jest
warte tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Nikt w biznesie nie jest samobójcą i nie wydaje
pieniędzy tam, gdzie nie osiągnie zwrotu.

Skoro ma Pan takie tanie panaceum na wszystkie problemy, to z pewnością ma Pan tylu
Klientów, że nawet na pisanie na GL nie ma czasu...

Jednym zdaniem - optymalność SQLków w żaden sposób nie zależy od narzędzia, tylko
od wdrożeniowca/użytkownika.

Oczywiście, że zależy. W szczególności, jeżeli dajemy użytkownikowi narzędzie do analizy
danych ad-hoc, gdzie operuje on semantycznym modelem danych, a SQL na dole jest
generowany automatycznie przez narzędzie. Jeżeli będzie on szedł przez ODBC, to możemy
zapomnieć o wydajności.

Bzdura.

Gratuluję merytorycznego komentarza.

Muszą to być zapytania w natywnym dla bazy SQLu i odpowiednio dopasowane do
optymalizatora.

Bzdura. Nie tu leży siła optymalizacji. Sam pan i to 2 linijki wyżej napisał, że technologia to
10-15%. Niechże się Pan zdecyduje!

No tak, Pańskie narzędzie nie potrafi, to bzdura.

Przecież oto właśnie Panu chodzi, żeby jak najwięcej oddać w ręce ludu, nieprawdaż?

Prawdaż. Dlatego narzędzie musi być proste. A nie jakieś SQLe natywne. ODBC jest
standardem, byle go tylko używać, a nie jakieś bzdurne eksporty do Excelka i dalej,
Użytkowniku, martw się i ucz VBA.

Przecież mówię właśnie o narzędziach, gdzie użytkownik nie widzi na oczy SQLa i nawet nie musi
wiedzieć, że coś takiego istnieje...

Coraz bardziej się przekonuję, że ta dyskusja nie ma sensu...

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??????

No właśnie, z tego co Pan mówi, to wcale tych SQLi nie robi...

Robi je darmowe Query. Czy ja na którymkolwiek filmiku pisałem SQLa ręcznie?

Z tego co wiem, to MS Query nie korzysta z natywnych sterowników, niech mnie Pan poprawi,
jeśli się mylę.

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

Jasne. Tylko Pana poziom jest właściwy.

Skoro dałem zadanie, to oceniam rozwiązanie.
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Skoro odpowiedziałem i jestem pewny słuszności odpowiedzi, to nie dam się (wy)kiwać.

"It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just
ain't so."

Mark Twain

Panie Marcinie, życzyłbym sobie wyższego poziomu dyskusji.

Zapraszam do mnie na górę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2011, 23:16

Marcin Choiński:

Acha, czyli stosujemy ukochane przez użytkowników rozwiązanie w postaci all in one, jeden
excel z 150 raportami i pamiętaj użytkowniku, żeby korzystać z tego najnowszego (i się
jeszcze połapać w 150 skoroszytach, z których 143 cię nie interesują)! No jak to nie działa,
byłeś na urlopie, a się wtedy zmieniła baza i trzeba było ściągnąć nową wersję...no comment.

Aha (!), czyli dalej Pan nie ma pojęcia, na czym polega system informacyjny w Excelu, tylko cały
czas wciska Pan (że wszyscy mają) swoją ukochaną exceliozę. Ukochaną, bo zaraz chce nas Pan
z niej ratować - taki klasyk biajowy.

Tak z ciekawości, jakie było największe wdrożenie BI, jakie Pan zrobił?
- Liczba systemów źródłowych

10?

- Liczba obiektów źródłowych (obiekt, czyli tabelka, widok, relacja, procedura, funkcja,
indeks, itd.)

100?

- Liczba obiektów w DWH

Nie wiem. Kupa.

- Wolumen danych źródłowych

jw.

- Wolumen danych w DWH

jw.

- Liczba użytkowników końcowych

50?
Ale, co też ja gadam?! Taż tu nie wielkość jednostkowa się liczy. Lepiej niech Pan zapyta, po ilu
biajach sprzątałem.

Słyszał Pan kiedyś o czymś takim, jak "niewidzialna ręka rynku"? Wszystko na tym świecie
jest warte tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Nikt w biznesie nie jest samobójcą i nie
wydaje pieniędzy tam, gdzie nie osiągnie zwrotu.

Proszę Pana, reprezentuje Pan tzw. beton biajowy.
OK, to nie wada, to raczej standard.
Potłumaczę tak trochę łopatologicznie, więc bez obrazy.

Źródła zysku na świecie są raptem 4 (monopol, innowacja, ryzyko i dostosowanie - proszę
poszukać w literaturze ekonomicznej)
Ja dążę do tego, żeby świat BI oparty był na dostosowaniu (czyli ten wygrywa, kto lepiej spełnia
potrzeby klienta). Na razie bowiem oparty jest na korupcji (odmiana ryzyka - prezenty,
wycieczki, znamy te klimaty wszyscy) i monopolu (niech Pan coś spróbuje sprzedać, gdy klient
jest zaoraklowany!)
Ja chcę to zmienić, a Pan pływa w tym bagienku, jak ryba w wodzie. Cóż, gratuluję!

Skoro ma Pan takie tanie panaceum na wszystkie problemy, to z pewnością ma Pan tylu
Klientów, że nawet na pisanie na GL nie ma czasu...

Nie, wprost przeciwnie - ani nie mam panaceum (chcę je wypracować!) ani "tylu klientów" - z
prostej przyczyny: ten rynek jest skorumpowany i źle zorganizowany (np. to, że decydują na nim
informatycy, przekupowani ze stron wszelkich i niemający zielonego pojęcia o potrzebach - chcę
to zmienić!)
Analitycy nie mają ŻADNEJ siły przebicia i są na tym rynku nikim. Zmusza się ich do włączania
kupionych biajów, a oni wszystko, ale to absolutnie wszystko, robią w Excelu!!! I nikt tego nie
dostrzega, albo inaczej - wszyscy to widzą i kłamią, że tak nie jest.
To rodzi kosmiczny bałagan i stan permanentnej niewiedzy o tym, że można inaczej.
Chcę to zmienić.
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Bzdura.

Gratuluję merytorycznego komentarza.

Gratuluję uzasadnienia

Muszą to być zapytania w natywnym dla bazy SQLu i odpowiednio dopasowane do
optymalizatora.

Bzdura. Nie tu leży siła optymalizacji. Sam pan i to 2 linijki wyżej napisał, że technologia to
10-15%. Niechże się Pan zdecyduje!

No tak, Pańskie narzędzie nie potrafi, to bzdura.

Jak to było? "Gratuluję merytorycznego komentarza."
A, tak nawiasem, to bezsens i brak jakiegokolwiek uzasadnienia Pana wniosku jest porażający.
"Skoro to bzdura, to myj zęby pastą Pollena" - to mniej więcej odpowiednik.

Przecież oto właśnie Panu chodzi, żeby jak najwięcej oddać w ręce ludu, nieprawdaż?

Prawdaż. Dlatego narzędzie musi być proste. A nie jakieś SQLe natywne. ODBC jest
standardem, byle go tylko używać, a nie jakieś bzdurne eksporty do Excelka i dalej,
Użytkowniku, martw się i ucz VBA.

Przecież mówię właśnie o narzędziach, gdzie użytkownik nie widzi na oczy SQLa i nawet nie
musi wiedzieć, że coś takiego istnieje...

Oczywiście, biaje by tek chcieli. I powiem więcej - mają! Użytkownicy Excela są w tym temacie
zieloni, jak szczypiorki.
Chcę to zmienić.

Coraz bardziej się przekonuję, że ta dyskusja nie ma sensu...

To niech Pan ją zakończy. Ale, dziękuję za komplement! (to taki standard tutaj)

Z tego co wiem, to MS Query nie korzysta z natywnych sterowników, niech mnie Pan poprawi,
jeśli się mylę.

No to się Pan myli. Nie tylko tutaj.

Panie Marcinie, życzyłbym sobie wyższego poziomu dyskusji.

Zapraszam do mnie na górę.

To po co Pan tak nisko schodzi, że to ja muszę panu mówić, żeby Pan wreszcie wylazł z tej
piwnicy?

P.S.
Pozwoli pan, że jeszcze rozwinę temat rynku BI.
Pan zaczął sprzedawać jakiegoś tak nowego na rynku biaja.
I co, jak idzie?
Wiem, wiem, "fajnie, super..."
To ja Panu serdecznie gratuluję. A teraz niech się Pan zastanowi i prosze odpowiedzieć cicho -
tylko sobie.

Co Pan zdziała na tym rynku, nie wkręcając się w tę spiralkę prezentów, wycieczek, zwanych
szkoleniami/integracjami itp.?

Siła BI polega na tym, że kto inny decyduje (prezesi, niemający pojęcia ani o informatyce, ani o
pracochłonności pozyskiwania informacji), kto inny uzasadnia zakup (/s/korumpowani
informatycy), kto inny płaci (właściciele firmy, w firmach państwowych - my! - i dlatego biaje tak
łatwo tam "wchodzą"), a kto inny jest zmuszony używać (analitycy).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.07.11 o godzinie 15:35

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.07.2011, 15:25

No dobra. Przeczytałem sobie na spokojnie powyższy tekst, który sam napisałem i stwierdziłem,
że muszę go sprostować, bo może zostać źle zrozumiany.

Zbyt często używam słowa "korupcja". Korupcja kojarzy się jednoznacznie - łapówka za kontrakt,
czyli coś karalnego. Oczywiście i to się zdarza, ale mi nie chodzi o fakt łapówek za kontrakty -
każda firma na rynku ma wszak takie same możliwości, nawet w tym zakresie, więc ten zarzut
jest, i owszem, ale się tyczy tylko tych, którzy stosują.

Mi chodzi o inną korupcję - niekoniecznie nawet karalną - spróbuję wytłumaczyć:
Wszyscy używają Excela. Dlaczego? Bo jest elastyczny. To, właściwie, wyczerpuje jego zalety,
ale wystarcza w zupełności, czyż nie?
Wytworzył się jednak rynek analityki biznesowej, zwany BI, który tego faktu nie zauważa. Nie
zauważa, bo nie może, bo inaczej by nie istniał.
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Dlaczego się wytworzył?
Kiedy ja zaczynałem się w to bawić, nie było nic, poza "analizatorami" (wpisz dane, policzę
wskaźniki i wyświetlę wykres). ERPy (znaczy - jeszcze wtedy nie ERPy tylko systemy
transakcyjne) nie miały modułów raportowych. Drukowały tylko teksty, cud, jeśli nie tylko na
drukarkę.
Potem powstawały moduły raportowe - wszystkie cieniutkie, że hej.
Excel już królował, więc rynek poszedł w instytucjonalizację programów analitycznych. Excel,
Szanowni, w okolicach roku 2000 był najgorszym śmieciem, jaki był na świecie - wszyscy (poza
kilkoma nawiedzonymi) mówili, że zostanie wyparty na zawsze i zapomniany.
Gdy tak się nie stawało, programy analityczne, zwane już dla zmyłki BI, doklejały Excela do
siebie jako interfejs. Ale klej mocniej działał z drugiej strony - biaje zaczęły się kleić do
producentów ERPów, a ERPy ciągnęły ich, przejmowały wręcz, żeby dodatkowo zarobić "na
stronie analitycznej"

I powstał Rynek BI - hermetyczny i oderwany od rzeczywistości, bo ludzie, cały czas, wręcz nie
odstępowali elektronicznej tabelki.
Owa zaczęła nabierać na znaczeniu i nikt dzisiaj nie powie, że Excelto śmieć.

I czymże jest ta korupcja?
No trzeba te biaje jakoś firmom wcisnąć. Jak, jak te firmy, wszystkie!, kochają Excelka i
Excelka?
Otóż szybko zauważono ów paradoks, o którym piszę powyżej, a mianowicie, że decyduje szef
(który się nie zna na meritum - bo ma inne zadania!), doradzają mu informatycy. Zwróćcie
uwagę na błąd Majkrosofta z tym certyfikowaniem! - informatycy stawali się "kimś" - nie
usługodawcami (usługa zapewnienia sprawności systemów informatycznych) tylko CIO... Oni
"Zarządzają informatyką" - kosmos.

Oczywiście zauważył to rynek BI. I co? I zachowuje się zupełnie RACJONALNIE (podkreślenie
WG) - ra-cjo-na-lnie! Po co dbać o analityków, jak i tak decydujący głos mają nie oni, tylko
informatycy?

Więc DO KOGO skierowana jest oferta BI? Do analityków? W życiu!

Analitycy siedzą cicho, jak myszki, uczą się Excelka/VBA/Accessa (nie są wszak nijak
"certyfikowani"), próbując obejść ograniczenia "wielkiego świata", a wielki świat informatyki się
bawi w Gartnera i inne, tego typu, bzdury.

Analitycy próbują się teraz na gwałt "certyfikować" i robią jakieś "stowarzyszenia controllerów" -
cyrk. Jak się odezwałem na takiej grupie (CIMA), że niech zaczną od informatyki, bo tego im
najbardziej brakuje, to... MNIE Z MIEJSCA WYWALILI. Serio.

Świat informatyki w BI rządzi.
Więc jak sprzedać biaja? Do kogo uderzyć? Oczywiście! - do informatyków!

Ale po co im biaj?
No to wymyślono:
Biaj to nobilitacja (większe zarobki)
Biaj to władza (to analitycy chodzą po prośbie, a IT im "daje dane")
Biaj to korzyści - wszak trzeba takiego informatyka "przeszkolić", najlepiej na Mauritiusie, żeby
dobrze konfigurował biaja.

Tu jest korupcja, bo korupcja to załatwianie czegoś poza standardową drogą "mający potrzebę
coś kupuje".

Od korupcji "w łapę" są sądy i CBA. Ja chciałbym, żeby analitycy decydowali o zakupach
analitycznych. Oczywiście - świat do tego zmierza (Self-Service BI, IMA to tylko informatyczne
czary-mary, czyli jak sprzedać starą HD na nowym serwerze) i to wkrótce się bardzo zmieni. I to
cieszy.

Pozdrawiam świat BI. Bez obrazy, proszę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 12:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2011, 12:28

Wojciech Gardziński:

Nie, wprost przeciwnie - ani nie mam panaceum (chcę je wypracować!) ani "tylu klientów" - z
prostej przyczyny: ten rynek jest skorumpowany i źle zorganizowany (np. to, że decydują na
nim informatycy, przekupowani ze stron wszelkich i niemający zielonego pojęcia o potrzebach
- chcę to zmienić!)
Analitycy nie mają ŻADNEJ siły przebicia i są na tym rynku nikim. Zmusza się ich do włączania
kupionych biajów, a oni wszystko, ale to absolutnie wszystko, robią w Excelu!!! I nikt tego nie
dostrzega, albo inaczej - wszyscy to widzą i kłamią, że tak nie jest.
To rodzi kosmiczny bałagan i stan permanentnej niewiedzy o tym, że można inaczej.
Chcę to zmienić.

To sa trafne obserwacje, ale bardziej dotycza sposobu podejmowania decyzji w korporacjach niz
BI i Excela.

Nawet jesli w korporacji znajdzie sie swiadomy i odwazny menadzer IT, to wybierajac Pana jako
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głownego dostawce b. duzo ryzykuje. Wystarczy ze projekt opozni sie o tydzien, albo komus
waznemu nie spodoba kolor okienek.
Zaraz pojawia sie zyczliwi, ktorzy zaczna kopac dolki (np. 'gdybysmy wtedy wybrali SAP BI i
powierzyli wdrozenie swiatowemu liderowi X, to nie byloby tych problemow', 'on nie odnajduje
sie w profesjonalnych relacjach B2B, nie radzi sobie z projektami o budzetach rzedu kilku
milionow => nie pasuje do takiej firmy jak nasza, to nie jest format manadzera jakiego
potrzebujemy')

Duza firma konsultingowa oprocz tego ze wykona samo wdrozenie nadaje projektowi range,
zapewnia PR-owa ochrone przedsiewziecia. O to glownie tu chodzi.
Pan to oczywiscie rozumie, ale caly czas stara sie przedstawic ten konflikt przede wszystkim jako
opozycję prostych technologii BD+Excel i kosztownych pakietow BI firmowanych przez gigantow
IT.
Nawet jesli self-service BI w Excelu stanie sie kiedys modne, to na czele tej rewolucji i tak beda
musialy stac znane 'brandy' konsultingowe z Gartnerem na czele. Moze sami nie beda juz
wdrazac, ale beda np. szkolic menadzerow w metodykach samodzielnego, zdecentralizowanego
rozwijania systemów

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 16:27

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.07.2011, 16:02

Wojciech Gardziński:

Tak z ciekawości, jakie było największe wdrożenie BI, jakie Pan zrobił?
- Liczba użytkowników końcowych

50?

Zgodnie z oczekiwaniami, tym sposobem dotarliśmy do meritum nieporozumienia i
bezsensowności całej dyskusji. Największy projekt BI, jaki robiłem, był dla 150 000
użytkowników końcowych (w ciągu 3 lat ma osiągnąć 300 tys.). I dokładnie o te 4 rzędy
wielkości się w niniejszej dyspucie mijamy.

Tematy do 50 userów, z jakimi miałem do czynienia, (prawie) wszystkie kończyły się na DWH na
SQL Serv (IS+AS) i raporty w Excelu (poprzez AS addin w starszych wersjach office'a).

Co do Pańskich wypowiedzi o korupcji, to chwilę wcześniej czytałem relację z wystąpienia JK
wobec pielgrzymów i OD. Nie mogłem oprzeć się pewnym analogiom :-) (późniejsze
sprostowanie trochę je złagodziło).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.07.2011, 17:10

Marcin Choiński:

Wojciech Gardziński:

Tak z ciekawości, jakie było największe wdrożenie BI, jakie Pan zrobił?
- Liczba użytkowników końcowych

50?

Zgodnie z oczekiwaniami, tym sposobem dotarliśmy do meritum nieporozumienia i
bezsensowności całej dyskusji. Największy projekt BI, jaki robiłem, był dla 150 000
użytkowników końcowych (w ciągu 3 lat ma osiągnąć 300 tys.). I dokładnie o te 4 rzędy
wielkości się w niniejszej dyspucie mijamy.

Padłem na ryj, przed TAKIM WIELKIM, CZTERY RZĘDY WIĘKSZYM ODE MNIE, SPECJALISTĄ!
Dziękuję, że raczył się Pan zniżyć do dyskusji ze mną, maluczkim.
Od dzisiaj nie będę Pana tytułował "Pan Marcin", tylko "4WG".
Podeszwy całuję!

P.S.
Nie, jakie 4WG!?
MCh = WG * 10^4, czyli, po excelowemu, bo inaczej nie potrafię, WG_E+04 !

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 17:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2011, 17:30

A tu też padłem na ryj.
Cieszę się, że Pan rozumie, co ja tu piszę.

Adam Kalinowski:

Nawet jesli w korporacji znajdzie sie swiadomy i odwazny menadzer IT, to wybierajac Pana
jako głownego dostawce b. duzo ryzykuje. Wystarczy ze projekt opozni sie o tydzien, albo
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komus waznemu nie spodoba kolor okienek.

Oczywiście.

Zaraz pojawia sie zyczliwi, ktorzy zaczna kopac dolki (np. 'gdybysmy wtedy wybrali SAP BI i
powierzyli wdrozenie swiatowemu liderowi X, to nie byloby tych problemow', 'on nie
odnajduje sie w profesjonalnych relacjach B2B, nie radzi sobie z projektami o budzetach rzedu
kilku milionow => nie pasuje do takiej firmy jak nasza, to nie jest format manadzera jakiego
potrzebujemy')

Oczywiście.

Duza firma konsultingowa oprocz tego ze wykona samo wdrozenie nadaje projektowi range,
zapewnia PR-owa ochrone przedsiewziecia. O to glownie tu chodzi.

Oczywiście.

Pan to oczywiscie rozumie, ale caly czas stara sie przedstawic ten konflikt przede wszystkim
jako opozycję prostych technologii BD+Excel i kosztownych pakietow BI firmowanych przez
gigantow IT.

Wie Pan, od czegoś muszę zacząć. Ja też do tych wniosków dochodziłem stopniowo, dostając po
głowie, że tak powiem, namiętnie.

Nawet jesli self-service BI w Excelu stanie sie kiedys modne, to na czele tej rewolucji i tak
beda musialy stac znane 'brandy' konsultingowe z Gartnerem na czele. Moze sami nie beda
juz wdrazac, ale beda np. szkolic menadzerow w metodykach samodzielnego,
zdecentralizowanego rozwijania systemów

Zgadza się. Ale Gartner, zdaje się, już poległ, znaczy gada po mojemu - ups! - przepraszam - PO
NASZEMU.

Bo, jak się chce mieć lepiej, to czasami trzeba zmienić... boga.
Mieszko I. i Bolek Ch. tak zrobili i chyba dobrze na tym wyszli(śmy).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 17:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2011, 17:32

Marcin Choiński:

Największy projekt BI, jaki robiłem, był dla 150 000 użytkowników końcowych (w ciągu 3 lat
ma osiągnąć 300 tys.). I dokładnie o te 4 rzędy wielkości się w niniejszej dyspucie mijamy.

Panie Marcinie, przyznam, że podobnie jak Pana Wojciecha zaskoczyła mnie nieco liczba
użytkowników systemu BI, o którym Pan wspomniał. Nie ma na świecie zbyt wielu firm,
zatrudniających taką liczbę ludzi: 150.000 - 300.000, przy czym jak rozumiem, nie są to wszyscy
pracownicy, a jedynie analitycy, menadżerowie, bądź pracownicy na innych stanowiskach
wymagających korzystania z systemu BI. Z ciekawości przejrzałem zeszłoroczną listę
największych firm pod względem zatrudnienia:

Top companies: Biggest employers

300.000 lub więcej zatrudniają firmy z pierwszej 30-ki przy czym 1/3 jest z Chin, a przynajmniej
połowa pozostałych to firmy produkcyjne bądź handlowe, gdzie zapewne większość pracowników
zajmuje stanowiska niewymagające dostępu do systemów BI. Lista nie uwzględnia pracodawców
sfery budżetowej, ale myślę że i tam byłoby ciężko o taką armię ludzi. Jeśli nie jest to tajemnicą,
można spytać gdzie było realizowane tak duże wdrożenie?

Tak czy inaczej, jeśli wdrożenie na taką skalę zakończyło się sukcesem - serdecznie gratuluję :)

Maciej Świst edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 19:03

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.07.2011, 19:00

Wojciech Gardziński:

Marcin Choiński:

Wojciech Gardziński:

Tak z ciekawości, jakie było największe wdrożenie BI, jakie Pan zrobił?
- Liczba użytkowników końcowych

50?

Zgodnie z oczekiwaniami, tym sposobem dotarliśmy do meritum nieporozumienia i
bezsensowności całej dyskusji. Największy projekt BI, jaki robiłem, był dla 150 000
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użytkowników końcowych (w ciągu 3 lat ma osiągnąć 300 tys.). I dokładnie o te 4 rzędy
wielkości się w niniejszej dyspucie mijamy.

Padłem na ryj, przed TAKIM WIELKIM, CZTERY RZĘDY WIĘKSZYM ODE MNIE, SPECJALISTĄ!
Dziękuję, że raczył się Pan zniżyć do dyskusji ze mną, maluczkim.

Powiedziałem tylko, że mówimy o innych rzeczach i stąd nieporozumienia, a Pan wszystko
odbiera jako wycieczki personalne... Widać stół i nożyczki były w akcji.

Od dzisiaj nie będę Pana tytułował "Pan Marcin", tylko "4WG".
Podeszwy całuję!

P.S.
Nie, jakie 4WG!?
MCh = WG * 10^4, czyli, po excelowemu, bo inaczej nie potrafię, WG_E+04 !

Radzę uważać na takie równania z niezainicjowanmi zmiennymi. Jest pewna liczba, którą można
mnożyć przez cokolwiek, a wynik będzie ten sam. W Javie konstuktor domyślny wykorzysta
właśnie ją do zainicjowania wartości.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.07.2011, 19:00

Wojciech Gardziński:

HDA nie jest w Excelu! Więc TP odświeża się z danych w HDA

Czyli musi Pan mieć narzędzie do obsługi HDA, np. edycji elementów wymiaru, bo Excel pokaże
co mu baza da - albo gotowe agregacje albo poagreguje tam gdzie są dane. No to co się Pan
kłóci z BIajami, które to mają (przynajmniej niektóre) od samego początku, a Pan to wprowadza
od koncepcji zewnętrznej wobec Excela HDA.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.07.2011, 20:44

Maciej Świst:
Jeśli nie jest to tajemnicą, można spytać gdzie było realizowane tak duże wdrożenie?

Analiza dobra, ale nie tędy droga :) Systemy BI obecnie wychodzą daleko poza granice danej
organizacji i trafiają do partnerów, czy klientów (Wal-Mart działał tak już od dawna).

Projekt był dla jednego z największych telekomów w Europie, a konkretnie dla jego oddziału
odpowiedzialnego za usługi dla klientów biznesowych. Zrealizowaliśmy tam hurtownię >1TB (z
danymi granularnymi na poziomie CDRów) z webowym systemem BI, który zawiera ~60 typów
raportów i analiz, które to są ze sobą na wszelkie sposoby kontekstowo połączone. Użytkownicy
mogą analizować swoje koszty połączeń, transmisji danych, zamówienia, reklamacje, realizację
SLA, itp., oczywiście w zależności od swoich uprawnień - co innego widzi manager, co innego
pracownik (sam telekom też mógł analizować kompleksowo wszystkie dane). Na dodatek każdy
klient telekomu ma inną strukturę organizacyjną (drzewa niezrównoważone), uprawnienia mogą
zmieniać się z dnia na dzień (ktoś awansuje, zmienia się kierownik działu), podobnie jak same
dane (SCD) i wszystko w odświeżaniu dziennym.

Tak czy inaczej, jeśli wdrożenie na taką skalę zakończyło się sukcesem - serdecznie gratuluję
:)

System działa i jest wciąż rozwijany, ale tyle nocy w biurze, co na tym projekcie, to nikt z
zespołu nie spędził wcześniej i później (razem wziętych) ;-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.07.2011, 20:56

Marcin Choiński:

>> WG_E+04 !

Radzę uważać na takie równania z niezainicjowanmi zmiennymi. Jest pewna liczba, którą
można mnożyć przez cokolwiek, a wynik będzie ten sam. W Javie konstuktor domyślny
wykorzysta właśnie ją do zainicjowania wartości.

Racja, racja!
Niech no który biajek mnie teraz nazwie ZEREM - będzie miał z Panem WG_E+04 do czynienia!
Strach się bać, jeszcze odwoła zaproszenie na kawę... ;)
Albo trzysta tysięcy zadowolonych stanie w obronie. Takiej armiji to nawet trzystu Spartan nie
podoła...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 22:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2011, 22:39
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

HDA nie jest w Excelu! Więc TP odświeża się z danych w HDA

Czyli musi Pan mieć narzędzie do obsługi HDA, np. edycji elementów wymiaru, bo Excel
pokaże co mu baza da - albo gotowe agregacje albo poagreguje tam gdzie są dane. No to co
się Pan kłóci z BIajami, które to mają (przynajmniej niektóre) od samego początku, a Pan to
wprowadza od koncepcji zewnętrznej wobec Excela HDA.

Ależ ja nie walczę z koncepcją HD. Warstwa pośrednia danych być musi, moja, czy tez zastana,
czy też tworzona ad hoc. Ja tylko napisałem, że tabela przestawna, czyli jej cache, nie jest
dobrym źródłem danych, bo jest zmienny.
To samo dotyczy IMA'y, bo to też taki cache, ino serwerowy - pewnie większy, czyli trudniej go
przeliczyć w razie potrzeby, czyli jest normalną HD, czyli innowacja to kit.

Czy dobrze zrozumiałem pytanie, bo, tak na stówkę, to pewny nie jestem?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.07.11 o godzinie 22:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2011, 22:44

. (Namieszałem)

P.S.
Skoro już i tak "zepsułem posta" (coś tam namieszałem z cytowaniem, a z poziomu użytkownika,
nie da się na GL usuwać) to chociaż wytłumaczę, skąd u mnie ostatnio uwielbienie słowa "ryj".

Scenka sielankowa, jemy rodzinne śniadanie...
Córka do syna (nieskonfliktowani):
- Podasz mi masło?
- Wal się na ryj, Pajacu!

Konsternacja, szok i... śmiech.
Kontrast jest prastarą "figurą komediową". A przecież, my tutaj, to, czasami, niezła komedia.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.07.11 o godzinie 10:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2011, 22:48

Szanowny Panie WG_E+04, znaczy - no, dobra - Marcinie :) !
(i nie tylko, oczywiście ;) )
Czy mógłby mi Pan pomóc?

Bo ja, po prostu, nie rozumiem...
Inteligencja dla przedsiębiorstw

SYBASE - Business Intelligence, OLAP, hurtownie danych

Firma Sybase , ogłosiła powszechne udostępnienie systemu Sybase® IQ 15.3 zasilanego

technologią nowej generacji przetwarzania na wielką skalę (MPP Massively Parallel Processing).

Udostępnienie tego rozwiązania pozwoli działom IT firm z branż takich jak usługi finansowe,

telekomunikacja, dostarczanie informacji, ochrona zdrowia i ubezpieczenia przezwyciężyć

ograniczenia skalowalności obecnych hurtowni danych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania

informacyjnej analityki biznesowej, umożliwiającej współdzielenie przetwarzania i zasobów

danych za pomocą nowatorskiej technologii Sybase IQ PlexQ™, przedsiębiorstwa mogą stanąć

na czele nowej fali transformacji hurtowni danych poprzez rozbicie silosów użytkowników i

silosów informacyjnych w celu doprowadzenia do przyjęcia analityki w całej organizacji.

Korzyści wynikające ze zmian uzyskanych dzięki systemom analityki biznesowej nie mogą zostać

w pełni wykorzystane, dopóki działy informatyczne nie będą dostarczać wszystkim

użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym oraz nie umożliwią bezpośredniej integracji

systemów analitycznych z podstawowymi procesami operacyjnymi. Obecne rozwiązania w

obszarze hurtowni danych w przedsiębiorstwach nie spełniają tych potrzeb. Jak wynika z badań

Gartnera,ponad 70% tak zwanych hurtowni danych dla przedsiębiorstw w rzeczywistości

dostarcza wyłącznie informacje o sprawach przydatnych dla back-office’u albo ograniczonej liczby

działów organizacji. W 2010 roku zaś zwiększyło się poszukiwanie alternatywnych infrastruktur

hurtowni danych. Wprowadzenie nowej fali dostosowania systemów analityki biznesowej

wymaga nowego podejścia do magazynowania danych, przezwyciężającego problemy ze

skalowalnością, obciążeniem pracą aplikacji i ograniczeniem zbiorów danych obecnej generacji

rozwiązań hurtowni danych dla przedsiębiorstw.

Wprowadzenie na rynek rozwiązania Sybase IQ 15.3 z technologią PlexQ przekształca analitykę

biznesową na poziomie całego przedsiębiorstwa za sprawą architektury przetwarzania na wielką

skalę (MPP),obsługującej w czasie rzeczywistym dostęp do tysięcy użytkowników, wielu

różnorodnych obciążeń systemu (mixed workloads) i masywnych zbiorów danych. Z technologią

Sybase IQ PlexQ działy informatyczne mogą wdrażać wirtualne tematyczne mini hurtownie

danych (data marts), aby zoptymalizować korzystanie z systemu dla różnych aplikacji i

społeczności użytkowników.

Sybase IQ PlexQ dynamicznie równoważy obciążenia zapytaniami (query workloads) na
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wszystkich węzłach siatki dla przetwarzania na wielką skalę skomplikowanej analityki w tempie

od 10 do 100 razy szybszym niż tradycyjne hurtownie danych. W odróżnieniu od obecnych

architektur MPP, które są zoptymalizowane tylko pod katem pewnych obciążeń, połączenie w

Sybase IQ magazynu danych kolumnowych, siatki współdzielenia wszystkich danych i serwerów

logicznych zapewnia najwyższą wydajność dla dowolnego zapytania i dowolnego obciążenia na

dowolnym zbiorze danych.

Dzięki temu, że uczestniczyliśmy w procesie testowania systemu Sybase IQ 15.3, mogliśmy na

własnej skórze zaobserwować jego niezwykle szybkie działanie po wprowadzeniu zapytania. Jest

to spowodowane naprawdę rewolucyjnymi innowacjami technologicznymi, które pozwalają

większej liczbie serwerów na równoległą obsługę zapytań – powiedział Scott Smith, wiceprezes

comScore, Inc.– Nasza firma comScore zainwestowała w Sybase IQ Multiplex, a teraz jesteśmy

bardzo podekscytowani wprowadzeniem nowego produktu Sybase IQ 15.3. Sądzę, że

technologia Sybase z wykorzystaniem nowej architektury MPP to prawdziwy „strzał w

dziesiątkę”. Te funkcjonalności pozwolą nam dalej kroczyć ścieżką korzystnych cenowo serwerów

towarowych, które poprawiają wydajność przetwarzania naszych zapytań. Spodziewamy się

nawet, że ujrzymy szybszy wzrost liczby wykorzystywanych jednostek sprzętu komputerowego.

Udostępnienie Sybase IQ 15.3 oznacza dalsze poszerzenie możliwości Sybase IQ w zakresie

integracji analityki biznesowej z aplikacjami firmowymi oraz business workflow – co jest coraz

częściej wybieranym rozwiązaniem przez czołowe przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie

interfejsów API zarówno dla popularnych, jak i nowo powstałych języków programowania, jak

również nowego interfejsu usług internetowych, które upraszczają integrację z punktu widzenia

twórców oprogramowania. Z systemem Sybase IQ przedsiębiorstwa mogą uruchamiać

skomplikowane modele analityczne i algorytmy w ramach bazy danych, eliminując potrzebę

tworzenia algorytmów wyszukiwania danych mieszczących się w logice biznesowej oraz

przyspieszając ogólne przetwarzanie skomplikowanych zapytań. Sybase IQ umożliwia ponadto

analizę danych nieustrukturyzowanych, często używanych w biznesowych przepływach pracy,

takich jak zastrzeżone formaty dokumentów, e-maile, zawartość internetu, oraz pozwala na

szybką analizę nieustrukturyzowanych danych multimedialnych. Oznacza to dalsze ujednolicanie

różnych analiz w ramach rozwiązań informacyjnej analityki biznesowej.

Udoskonalenie systemów hurtowni danych pozwala działom IT przedsiębiorstw na zwiększenie

wydajność, możliwości analitycznych oraz produktywności całej organizacji – powiedział Euan

MacAra, Dyrektor Regionalny w Sybase Products Poland. – Dzięki rozwiązaniu Sybase IQ

przedsiębiorstwa mogą w łatwy sposób przezwyciężyć dotychczasowe ograniczenia jakie łączyły

się z korzystaniem z tradycyjnej hurtowni danych. Działy informatyczne mogą teraz korzystając

z technologii Sybase wspierać użytkowników w całym przedsiębiorstwie za pomocą

współbieżnych obciążeń systemu oraz obszernych zbiorów danych na jednej, wysoce skalowanej i

elastycznej siatce. Pozwala to znacząco zwiększyć inteligencję analityczną w całym

przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym ograniczeniu działań administracyjnych departamentów

informatycznych.

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Myślałem, że Mistrzostwo Świata w kategorii "bełkot biajowy" należy do spotu QV, ale, tego
powyżej, to ja, nawet... nie potrafię ocenić, bo nic nie zrozumiałem!!! :(

Chciałbym donieść, że 'informacja prasowa' o Innotion znajduje się zaraz poniżej powyższego
tekstu. Czy to nie obciach, grać w tych samych zawodach?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.07.11 o godzinie 22:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.07.2011, 22:20

Wojciech Gardziński:

Szanowny Panie WG_E+04, znaczy - no, dobra - Marcinie :) !
(i nie tylko, oczywiście ;) )
Czy mógłby mi Pan pomóc?

Bo ja, po prostu, nie rozumiem...

Koncepcję architektury MPP zakładam, że Pan rozumie, w końcu jest znana od lat 60'tych
(mogłem się pomylić o dekadę). Wbudowanie MPP w soft hurtowniany daje dość oczywistą
wartość, więc dla osoby technicznej wystarczyłoby powiedzieć, że Sybase w ramach swojej
oferty DWH daje obsługę MPP - i tyle, fajnie :)

Osobom biznesowym nie mówi to jednak zbyt wiele, stąd odwołania do najnowszych trendów (BI
dla wszystkich) oraz wytycznych Gartnera.

Cała ta polewa marketingowa to adaptacja materiałów z HQ Sybase (linki poniżej) i kalka
językowa, która wyprodukowała taką sieczkę :-) Elevator pitch to to raczej nie jest...

http://www.sybase.com/detail?id=1093604
http://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=140992

Marcin Choiński edytował(a) ten post dnia 12.07.11 o godzinie 13:01

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2011, 13:01

Marcin Choiński:
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 51  52  53  54  55  …  82     Następna »

Cała ta polewa marketingowa to adaptacja materiałów z HQ Sybase (linki poniżej) i kalka
językowa, która wyprodukowała taką sieczkę :-) Elevator pitch to to raczej nie jest...

http://www.sybase.com/detail?id=1093604
http://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=140992

Jest, jest, JEST!, JEST!!!, JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST!!!!
Huuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa!

Dzięki za tłumaczenie, ale nie wiem, czy Szanowny Pan zauważył, bo ja o tym nie miałem
pojęcia...

Że JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST!
http://www.sybase.com/detail?id=1093604

Sybase | An SAP Company

(w lewym górnym rogu strony)
Jest. Dziewiąty biaj SAP.

P.S.
Niech pan sprawdzi, czy czasem to Pana InformationBuilders też już nie jest SAPa, bo, zdaje się,
że teraz wszystko jest SAPa...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.07.11 o godzinie 14:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2011, 14:15
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