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No to wielkie szczęście z tym Excelem, że jest już od lat... nawet nie wiem - 11? 16? System ma
się amortyzować po 3 latach, więc w zasadzie powinno się przechodzić najpóźniej po 5 na nowy
:D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 12:22

Szymon P.:

Ależ ja właśnie do tego zmierzałem -> ludzie nie lubią się uczyć ... a poziom naszych uczelni to
dno i dwa metry mułu. A jak się człowiek sam nie nauczy, to nikt i żadna siła niebieska

go tego nie nauczy

Prawda.

No i własnie dlatego Panu się opłaca, choć porosze mi wierzyć ja nie uważam żeby Pani
'Jadzia' lat ...dziesiąt po kilkudniowym kursie VBA/Accessa/Excela/ była znacznie mądrzejsza z
programowania w excelu/accessie niż przed nim. No ale, z zasady wiadomo, że kurs ma
przedstawić pewną wiedzę, a rozszerzyć ją można dopiero robiąć ćwiczenia samemu i nie
można mieć pretensji do wykładających.

Prawda.

I dlatego jeżeli już jedynym ich kapitałęm intelektualnym jest excel (dobre i to) to boją sie
przesiadać na inne systemy bo ... znowu się będzie trzeba ich uczyć

Fałsz.

Inne systemy nie oferują tej elastyczności, poczucia panowania nad systemem ani łatwości
obsługi. Ani, umówmy się, możliwości. Nieznanych często - to fakt - ale istniejących. Np. taki
"wysoce specjalistyczny" Access WYMIĘKA przy Query w temacie robienia kwerend. Tak, dla
mnie to też był szok.

Wszystkie, oczywiście, próbują, ale, z założenia, nikt nie ma szans przekonać do siebie rzesz
ludzi, bo standardem jest jednak Excel.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 12:22

Wojciech Gardziński:

Inne systemy nie oferują tej elastyczności, poczucia panowania nad systemem ani łatwości
obsługi. Ani, umówmy się, możliwości.

Chce mi Pan powiedzieć, że nawet w dzisiejszych czasach wystarczyłby TYLKO excel przy takiej
ilości danych ? Obaj wiemy, że to nieprawda. Poza tym Excel pewnych możliwości jednak nie
posiada i z zasady jest to aplikacja użytkownika końćowego.

Wszystkie, oczywiście, próbują, ale, z założenia, nikt nie ma szans przekonać do siebie rzesz
ludzi, bo standardem jest jednak Excel.

Naturą obecnego IT jest, że są narzędzia powszechne i elastyczne, przeznaczone dla szerokiej
populacji użytkowników jak Excel, oraz narzędzia i systemy bardziej specjalistyczne i nie ma
sensu porównywać czegoś, co jest przeznaczone dla enduserów, których jest jednak znacznie
więcj od ludzi pracujących na specjalistycznych systemach, z innymi systemami, bo inne jest ich
przeznaczenie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 12:58

Szymon P.:

Wojciech Gardziński:

Inne systemy nie oferują tej elastyczności, poczucia panowania nad systemem ani łatwości
obsługi. Ani, umówmy się, możliwości.
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Chce mi Pan powiedzieć, że nawet w dzisiejszych czasach wystarczyłby TYLKO excel przy
takiej ilości danych ? Obaj wiemy, że to nieprawda. Poza tym Excel pewnych możliwości
jednak nie posiada i z zasady jest to aplikacja użytkownika końćowego.

Oczywiście. Nie umniejsza to jednak jego roli aplikacji użytkownika końcowego.

Wszystkie, oczywiście, próbują, ale, z założenia, nikt nie ma szans przekonać do siebie
rzesz ludzi, bo standardem jest jednak Excel.

Naturą obecnego IT jest, że są narzędzia powszechne i elastyczne, przeznaczone dla szerokiej
populacji użytkowników jak Excel, oraz narzędzia i systemy bardziej specjalistyczne i nie ma
sensu porównywać czegoś, co jest przeznaczone dla enduserów, których jest jednak znacznie
więcj od ludzi pracujących na specjalistycznych systemach, z innymi systemami, bo inne jest
ich przeznaczenie.

Tak Pan myśli, że owe "specjalistyczne" dają więcej?
Co dają więcej np. w temacie przygotowania bazy danych, czyli tzw. HDA?
SQLki do bazy można wysyłać z VBA, albo z darmoszki - proszę bardzo:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Przygotowanie hurtowni danych dla analityka ogranicza się wyłącznie do znajomości przez tegoż
analityka języka SQL, czyli 10 słów kluczowych na krzyż. Tu kursik:
http://afin.net/samples/Cases/Lessons/

Jest, proszę Pana, sens. Ten sens to koszt.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 13:30

Wojciech Gardziński:

Tak Pan myśli, że owe "specjalistyczne" dają więcej?
Co dają więcej np. w temacie przygotowania bazy danych, czyli tzw. HDA?
SQLki do bazy można wysyłać z VBA, albo z darmoszki - proszę bardzo:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Przygotowanie hurtowni danych dla analityka ogranicza się wyłącznie do znajomości przez
tegoż analityka języka SQL, czyli 10 słów kluczowych na krzyż. Tu kursik:
http://afin.net/samples/Cases/Lessons/

Jest, proszę Pana, sens. Ten sens to koszt.

Panie Wojciechu, próbowałem robić HDA na zachwalanych przez Pana query, do których się
dokopałem w Excelu. Ograniczenia związane ze wstawianiem relacji między tabelami dość
mocno mnie rozczarowały i w zasadzie nie używałem tego poza funkcją ciekawostki.

Ostatnio robiłem kostki w Specjalistycznym Narzędziu, z zasileniami na każdym poziomie - od
transakcji po agregacje. W zasadzie po 1,5 dnia szkolenia mogę je spokojnie obsługiwać, bo na
szczęście narzędzie ma całkiem niezłą obsługę błędów i człowiek nie spotyka się z zagadkami
typu: który pasek narzędzi się wyłożył?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 15:21

Andrzej O.:
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Jest, proszę Pana, sens. Ten sens to koszt.

Panie Wojciechu, próbowałem robić HDA na zachwalanych przez Pana query, do których się
dokopałem w Excelu. Ograniczenia związane ze wstawianiem relacji między tabelami dość
mocno mnie rozczarowały i w zasadzie nie używałem tego poza funkcją ciekawostki.

Oczywiście, że są ograniczenia, m.in. z relacjami. Są one znane i nie stanowią problemu. Nikt nie
każe robić 100 relacji jednym SQLkiem - można to swobodnie robić krokowo - pokazywałem to
już wielokrotnie.

Oczywiście, że są LEPSZE narzędzia. Wie Pan, śmieszne by było, gdyby "dodatek" Excela sprzed
15 lat był lepszy, niż narzędzia specjalizowane (ale np. w porównaniu do narzędzi Accessa nie
jest to już takie oczywiste).

Oczywiście, że Query jest stare, ma wiele błędów, powoduje wiele niedogodności, itp.

ALE JEST NAJLEPSZYM NARZĘDZIEM DYDAKTYCZNYM dla analityków. I, widział Pan wielokrotnie,
można go łatwo "wykorzystać" np. do dostarczania do innych aplikacji ConnectionStringów,
SELECTów, parametrów. Ja z tym, jak Pan wie, jadę po bandzie, czyli wykorzystuję do bólu. I
wszystko szybko, wszystko prosto, wszystko tanio(!) (bo jak łatwo i szybko, to i tanio)

Ostatnio robiłem kostki w Specjalistycznym Narzędziu, z zasileniami na każdym poziomie - od
transakcji po agregacje. W zasadzie po 1,5 dnia szkolenia mogę je spokojnie obsługiwać, bo
na szczęście narzędzie ma całkiem niezłą obsługę błędów i człowiek nie spotyka się z
zagadkami typu: który pasek narzędzi się wyłożył?

Nie no, super! Po półtora dnia już Pan może! Świetnie!
Ja wczoraj zrobiłem jednemu klientowi HDA w 3 godziny, z kostką włącznie. Nie przerywając
radosnych dysput z Szanownym Państwem.

Szanowny Panie Ekspercie Od Wytykania Błędów Query!
(Zna mnie Pan już na tyle, że wie Pan kiedy się wyśmiewam, a kiedy puszczam oko)

Podany przez Pana obrazek NIE DZIAŁA. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.11 o godzinie 15:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 15:46

Wojciech Gardziński:
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Szanowny Panie Ekspercie Od Wytykania Błędów Query!
(Zna mnie Pan już na tyle, że wie Pan kiedy się wyśmiewam, a kiedy puszczam oko)

Podany przez Pana obrazek NIE DZIAŁA. ;)

a u mnie jest, i to nawet nie z cache'a.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 15:51

Andrzej O.:

a u mnie jest, i to nawet nie z cache'a.

Ech, tak to jest z tą ynformatyką. Że u mnie nie działa, u Pana działa. Pan się zniechęca po
jednym komunikacie o błędzie, ja się nie zniechęcam, itd.
Tak to uno jest. (Tak mawiała moja śp. babcia)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 16:02

Wojciech Gardziński:

Pan się zniechęca po jednym komunikacie o błędzie

ja się zniechęcam jak nie rozumiem komunikatów o błędzie :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 16:09

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan się zniechęca po jednym komunikacie o błędzie

ja się zniechęcam jak nie rozumiem komunikatów o błędzie :)

No dobra - punkt dla Pana.
Ale, im dłużej ćwiczę to prastare Query, tym bardziej je doceniam. A, nie wiem, czy Pan pamięta
z tego mojego pokazu, że, do tej pory, przewspaniały (hehehe) PowerPivot się nie doczekał
graficznego edytora SQL i, jak się chce ograniczyć wciągane tabele (taki prosty 'WHERE'), to
trzeba SQLki klepać z ręki. Zresztą, podobnie jest przy podłączaniu tabel SQLSa do Excela.

Dla mnie - czad. Informatyka, szczególnie ta przez duże "I", to jest taki fajny kabaret czasami...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.11 o godzinie 17:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 17:21

Panie Andrzeju...

czego Pan nie rozumie w tym komunikacie? Co trzeba wytłumaczyć? ;)
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2011, 12:06

Akurat nie piłem do Query, zresztą gdybym pił to z przykładem.

Raczej chciałem pochwalić Specjalistyczne Narzędzie, które mi opisało za każdym razem z
jakiego powodu nie chce wciągnąć słowników wymiarów hierarchicznych lub danych lub nie chce
wykonać jakieś procesu :)
(co gorsze, lub co lepsze ;) za każdym razem miało rację :D )

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 12:35

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2011, 12:34

Andrzej O.:

Raczej chciałem pochwalić Specjalistyczne Narzędzie, (...) za każdym razem miało rację :D )

No dobra, 2:1 (1 dla Query bo jest dostępne w każdym Excelu i proste jak budowa cepa) dla
Specjalistycznego Narzędzia!

To fantastycznie, że są Specjalistyczne Narzędzia do robienia HDA i HDC, bo, rozumiem, cały
czas O TYM rozmawiamy, tylko uzgadniamy szczegóły dookoła.
Rozumiem, że Specjalistyczne Narzędzie nie kosztuje miliony, tylko, niech będzie - tysiące - i nie
ma problemu, żeby zrobić bardzo wypasioną hurtownię Specjalistycznym Narzędziem (albo i
Query) tanio.

To fantastycznie. To te biajki za milijony to naciągactwo do kwadratu!
Uwaga, uwaga! Specjalistyczne Narzędzie Pana Andrzeja pozwala szybko, "za każdym razem ma
rację", jest w ogóle fajne i pozwala bezproblemowo...

A jak już pozwoli, to, jeszcze bardziej bezproblemowo (teraz już przez owo Query, "co nie zawsze
ma rację";) ), ciągniemy do Excelka, co i jak chcemy.

Czyli taki biaj, FULL WYPAS BIAJ !!!, to Pan Andrzej [Reklama], Specjalistyczne

Narzędzie [Reklama], odpowiedni kurs Excelka (polecamy się [Reklama]) i TEMAT

BIAJA Z GŁOWY.

Cóż... ma Pan rację. Jakie to proste!!!...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 13:21

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2011, 13:16

Wojciech Gardziński:

A jak już pozwoli, to z Excelka, jeszcze bardziej bezproblemowo (teraz już przez owo Query,
"co nie zawsze ma rację";) )

no tak, bo wielokrotnie pytałem Query - "a co ci w tych tabelach przeszkadza?" i nie
znajdowałem odpowiedzi :)

ciągniemy do Excelka, co i jak chcemy.

powiedziałbym... wypluwamy gotowe :) (jest edytor arkuszy kalkulacyjnych)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 13:23

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2011, 13:19

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A jak już pozwoli, to z Excelka, jeszcze bardziej bezproblemowo (teraz już przez owo
Query, "co nie zawsze ma rację";) ), ciągniemy do Excelka, co i jak chcemy.

powiedziałbym... wypluwamy gotowe :)

No i padłem na pysk. Gleba. Kanał...

To Pan chce dalej wypychać do Excelka... czyli Specjalistyczne Narzędzie to dalej taki zwykły,
przenajzwyklejszy biaj.
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Michał Sowacki
Właściciel,
Michał Sowacki
Technologie
Informatyczne

I, oczywiście, narodek ma te WypluteGotowe otwierać w Excelku, przerabiać przez VBA,
linkować, vlukapować, itp.
Ale jaja!

Tak bardzo się starałem... ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 13:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2011, 13:24

Jeśli nie ma zainstalowanego Specjalistycznego Narzędzia - jasne, że wypluwam do excela albo
pdf. Taki standard do dystrybucji raportów.
Jeśli ma - to ma dane w HD i utworzone raporty.
Nie ma wtedy żadnej potrzeby na Vlookupki.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 13:32

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2011, 13:29

Andrzej O.:

Taki standard do dystrybucji raportów.

Tak, tak, wiem... oczywiście...

ROI(WG@GL)=0

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2011, 13:32

Kompletnie załamany niereformowalnościa Pana Andrzeja ;), pragnę poinformować Szanownych,
że właśnie dostałem zlecenie na HDA z plików eksportowych - wydruków przenowoczesnego
ERPa - Teta Constellation(R), która to

Andrzej O.:

(...)

jasne, że wypluwa [usunąłem "m"- przyp. WG] do excela albo pdf. Taki standard do
dystrybucji raportów.
Jeśli ma - to ma dane w HD i utworzone raporty.
Nie ma wtedy żadnej potrzeby na Vlookupki.

A ja jednak, pomimo, że TC ma to wszystko, dziubdziam SQLki (przesadzam z tym
dziubdzianiem - Query mi je dziubdzia) i postępuję dokładnie tak samo, jak ze wszystkimi
przenowoczesnymi ERPami/ biajami świata, czyli dostępik, bazka, popraweczki, doróbeczki,
kosteczka... (czyli z pół godzinki z czapeczki)

Jakiż ja jestem monotematyczny!...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.11 o godzinie 16:05

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2011, 16:03

Ta wasza dyskusja jest strasznie zakręcona! Tak więc dodam coś od siebie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence.
Powyżej zdefiniowano system BI. Autor określa że podstawą rozwiązania jest hurtownia danych,
a otoczeniem narzędzia raportujące. Niestety MS Excel jest jednym z najpopularniejszych takich
narzędzi na świecie. Na szczęście sam Microsoft poza dalszym rozbudowywaniem Excela
(PoverPivot itd.) stworzył kilka innych narzędzi, które nadają się do raportowania np.: Reporting
Services i oczywiście eksportują do Excel'a. Oczywiście wiele innych firm robi tak samo. Budują
narzędzia raportujące webowe, desktopowe i inne, które w końcu i tak wypluwają dane do xls'a
czy xlsx'a.
Teraz wracając do tematu forum, czy Excel jest BI? Jest i nie! Widziałem firmy, które bazowały
swoje rozwiązania na kilku ogromnych arkuszach xls i im to wystarczało. Widziałem też
rozwiązania gdzie xls poległ i stał się narzędziem do pobierania przemielonych przez hurtownie i
raportowanie biznesowe danych (o ile była taka potrzeba).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 11:03
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Michał Sowacki:

Ta wasza dyskusja jest strasznie zakręcona!

A zna Pan coś, co ma TYSIĄC TRZYSTA ELEMENTÓW i nie jest zakręcone? ;)

Tak więc dodam coś od siebie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence.
Powyżej zdefiniowano system BI. Autor określa że podstawą rozwiązania jest hurtownia
danych, a otoczeniem narzędzia raportujące.

Zgadza się. Ani słowa o JWP.

Niestety

Stety.

MS Excel jest jednym z najpopularniejszych takich narzędzi na świecie. Na szczęście sam
Microsoft poza dalszym rozbudowywaniem Excela (PoverPivot itd.) stworzył kilka innych
narzędzi, które nadają się

Zaś ma Pan rację! Ledwie "się nadają".

do raportowania np.: Reporting Services i oczywiście eksportują do Excel'a. Oczywiście wiele
innych firm robi tak samo. Budują narzędzia raportujące webowe, desktopowe i inne, które w
końcu i tak wypluwają dane do xls'a czy xlsx'a.

...i są tak wspaniałe, że umożliwiają (sic!) dalej makrami...

Teraz wracając do tematu forum, czy Excel jest BI? Jest i nie! Widziałem firmy, które
bazowały swoje rozwiązania na kilku ogromnych arkuszach xls i im to wystarczało. Widziałem
też rozwiązania gdzie xls poległ i stał się narzędziem do pobierania przemielonych przez
hurtownie i raportowanie biznesowe danych (o ile była taka potrzeba).

Czyli, widział Pan DWA rozwiązania.
1. Excel był wszystkim (w temacie analitycznym)
2. Excel był wyparty na poziomie HD lub jakiegoś biaja, ale dalej już spokojowo przerabiał ich
eksporty "przemielonych przez hurtownie danych" na raporty - takie tam linki, vlukapki i
ździebko VBA.
Bingo.

Ja to piszę od 3 lat, nie wiem, czy Pan Szanowny zauważył...
Ale i tak gratuluję spostrzeżeń.
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