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Michał Sowacki:

Nie przeczę, zmieniam zdanie pod wypływem nowych informacji.

PANIE MICHALE, NAJWYŻSZY SZACUN!
Pan pierwszy odważył się napisać, że coś się zmieniło.
Gratuluję.

A, jeśli jest to to samo, to po co przepłacać?

To pytanie może zadać Pan też sobie? Ile będzie kosztowało dorobienie niektórych funkcji
takiego Necto do Sharepoint'a i Excel'a?

JAKICH?????????????????????

Ale, zanim ja odpowiem na to pytanie, proszę zdobyć informację, ile będzie kosztowało
dorobienie w owych narzędziach podstawowych funckjonalności Excela. O AFINIE nawet nie
wspominam, bo bym Pana zdołował, np. prosząc o kosztorys kreatora kostek do Excela 2010 ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 10:57

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 10:53

JAKICH?????????????????????

Panie Wojciechu poniżej link do strony Necto:
http://www.panorama.com/products/necto.html

Afin'a widziałem, niczym mnie nie zaskoczył.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 11:36

Michał Sowacki:

JAKICH?????????????????????

Panie Wojciechu poniżej link do strony Necto:
http://www.panorama.com/products/necto.html

Strona, jak strona. Biajowa. Ani słowa o Excelu - standard.
Czytaj: Też mnie nic nie zaskoczyło.

Afin'a widziałem, niczym mnie nie zaskoczył.

To milunio. Bardzo się staram, żeby nie było szoku poznawczego. Taki sobie Excelik z jednym
malutkim menu ekstra - tak ma być.
To teraz proszę pooglądać filmiki http://afin.net/webcasts/ i przykłady. Kreatora kosteczek,
szybkie przeliczanko, funkcje do czego Pan chce, takie tam.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 12:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 12:38

A jak się sprawuje Afin w przypadku dużych zastosowań:
Hurtownia danych >1TB,
Przyrost 2-3GB dziennie,
1300 użytkowników,
Ile kosztowało by takie wdrożenie, jak sprawne było by to rozwiązanie?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 13:23

Michał Sowacki:
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A jak się sprawuje Afin w przypadku dużych zastosowań:
Hurtownia danych >1TB,
Przyrost 2-3GB dziennie,
1300 użytkowników,
Ile kosztowało by takie wdrożenie, jak sprawne było by to rozwiązanie?

AFIN sie nie zachowuje, bo AFIN, jedyne co tu "robi" to wysyła SQLki do bazy.
Więc się zachowuje dokładnie tak samo, jak SQLki i baza z dowolnego innego rozwiązania, bo to
baza to robi, a "nie AFIN". Może to być SQLS, Oracle, MySQL, co tam Pan chce. Optymalizacja
SQLków jest tematem bazy, a nie AFINA, czy też nawet zwykłego VBA/ADO. I, powiem więcej,
ja bym, w takim przypadku (te ogromne dane) zrobił tylko prototyp (działający!), ale
implementację w SSIS. A AFINA i Excela jako klienta.
Proste jak budowa cepa.

Rozumiem, że Pan chciał mnie tu podebrać tymi terabajtami, ale nie robi to na mnie większego
wrażenia. Ja wiem, że dużo danych to duża baza, żeby Pan czasem nie pomyślał, że ja to chcę w
plikach Excela.
Ale 99,9% hurtowni, takich POTRZEBNYCH hurtowni, to dane rzędu kilkudziesięciu/kilkuset
Megabajtów, a tam to w ogóle nie ma problemu: jest prototyp - jest rozwiązanie.

A ilu użytkowników? Tyle ile zniesie baza.

P.S.
Tu ma Pan darmoszkę do wysyłania SQLków do bazy - proszę bardzo:
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel.xls

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 14:17

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 14:03

.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 14:15

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 14:15

Nie chciałem Pana "podebrać", chciałem się dowiedzieć jak Afin radzi sobie z wielkimi tabelami i
złączeniami. Nie chodzi mi o przypadek gdy dane źródłowe mają 1TB tylko docelowa hurtownia
danych jest tego rozmiaru. Załóżmy że tabela sprzedaży ma ponad 250 mln rekordów, tabela z
zapasem tak samo, a nadgorliwy manager chce od analityka raport przekrojowy (po datach) ze
wskazaniem trendów, ewentualnie jakąś krótkoterminową predykcją bazującą na sieciach
neuronowych. Ile roboty będzie musiał poświęcić i jak długo będzie się wykręcał raport?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 14:49

Michał Sowacki:

Nie chciałem Pana "podebrać", chciałem się dowiedzieć jak Afin radzi sobie z wielkimi tabelami
i złączeniami. Nie chodzi mi o przypadek gdy dane źródłowe mają 1TB tylko docelowa
hurtownia danych jest tego rozmiaru. Załóżmy że tabela sprzedaży ma ponad 250 mln
rekordów,

To problem bazy, powtarzam.

tabela z zapasem tak samo, a nadgorliwy manager chce od analityka raport przekrojowy (po
datach) ze wskazaniem trendów, ewentualnie jakąś krótkoterminową predykcją bazującą na
sieciach neuronowych.

Sieci neuronowe, hehehe. Uwielbiam te terefery biajowe, szklana kula inteligencja
przewidywania rzeczy nieprzewidywalnych, co tam jeszcze?
Robiłem systemy ekspertowe. Zostały mi po tym ślady po kopniakach od o-mało-co-klientów na
pewnej części ciała. Bo ludzie chcą liczb a nie bajerowania.

Ile roboty będzie musiał poświęcić

A skąd ja wiem, jak optymalne SQLki Pan pisze?

i jak długo będzie się wykręcał raport?

Raport się będzie tyle wykręcał, jak Pan zoptymalizuje tabele/widoki/ kostki wystawione na
zewnątrz. Normalnie ok. 30-100 zapytań detalicznych/sek., czyli standardowy raport 1-3 sekund.
Pasuje?
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

To co takiego może Afin czego nie może Excel? Do puszczania zapytań w SQL nie jest mi
potrzebny Afin. Sieci neuronowe można potwierdzić innym modelem, zależnie od przypadku.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 16:19

Michał Sowacki:

To co takiego może Afin czego nie może Excel?

Uruchomić się w Excelu.

http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/

Do puszczania zapytań w SQL nie jest mi potrzebny Afin. Sieci neuronowe można potwierdzić
innym modelem, zależnie od przypadku.

Zgadza się, oczywiście.
Dlatego tytuł tego wątku brzmi "Excel - The King od BI"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 16:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 16:28

Wojciech Gardziński:

Sieci neuronowe, hehehe. Uwielbiam te terefery biajowe, szklana kula inteligencja
przewidywania rzeczy nieprzewidywalnych, co tam jeszcze?
Robiłem systemy ekspertowe. Zostały mi po tym ślady po kopniakach od o-mało-co-klientów
na pewnej części ciała. Bo ludzie chcą liczb a nie bajerowania.

Ja proponuję uznać BI finansowe oraz BI sprzedażowe za dwie oddzielne dyscypliny. To są
zupełnie inne rodzaje problemów.

I czasem mnie u Pana czasem dziwi jak Pan promuje zacofanie. Jeśli chce Pan prześledzić trendy
i korelacje np. elastyczności popytu, jeszcze z użyciem algorytmów genetycznych to użycie do
tego Excela jest jak wystruganie sobie z drewna roweru.
Da się.
Ale lepiej mieć do tego dedykowaną aplikację, bo to będzie jak rower z włókien węglowych.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 16:33

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 16:32

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Sieci neuronowe, hehehe. Uwielbiam te terefery biajowe, szklana kula inteligencja
przewidywania rzeczy nieprzewidywalnych, co tam jeszcze?
Robiłem systemy ekspertowe. Zostały mi po tym ślady po kopniakach od o-mało-
co-klientów na pewnej części ciała. Bo ludzie chcą liczb a nie bajerowania.

Ja proponuję uznać BI finansowe oraz BI sprzedażowe za dwie oddzielne dyscypliny. To są
zupełnie inne rodzaje problemów.

Zgadzam się. Dlatego zawsze rozdzaielam, a biaje zawsze, że wszystko zrobią, jednolite
słowniki, sorka - "semantyka biznesowa" (Kiedyż ja się wreszcie nauczę gadać w tym języku?),
takie tam...

I czasem mnie u Pana czasem dziwi jak Pan promuje zacofanie.

Od momentu Pana urodzenia wbijają Panu do głowy jakieś biblie
Czyta Pan jakieś Romeo i Julie i Pany Tadeusze.
Może dlatego, że słowo "nowość" nie oznacza "lepszość"?

Jeśli chce Pan prześledzić trendy i korelacje np. elastyczności popytu, jeszcze z użyciem
algorytmów genetycznych to użycie do tego Excela jest jak wystruganie sobie z drewna
roweru.
Da się.
Ale lepiej mieć do tego dedykowaną aplikację, bo to będzie jak rower z włókien węglowych.
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Oczywiście, że lepiej mieć rower z włókien węglowych. Lepiej, niż gorzej.

TO DLACZEGO PAN NIE MA? A MOŻE PAN MA? Poprosimy o dane!
Ilu Pana znajomych ma rower z włókien węglowych?
Naprawa roweru z włókien węglowych kosztuje taki sam PROCENT jego ceny, jak roweru
taniego. Czyli dętka - 2.000, itp. Usługi podobnie.
I boi się go Pan zostawić pod supermarketem, i musi Pan dbać, żeby nie zarysować, itp.

JA NIE CHCĘ MIEĆ ROWERU Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH!!!
Bo 99,99% jego funkcjonalności załatwia mi rower za 2000 zł.

A teraz się pochwalę [Reklama;)]:
Tak nawiasem, mam rower górski z 1996 roku. Stary, ale żółty.
Trasa Opole-Wrocław (100 km) = 4 godziny.
Czy Pan na rowerze z włókien węglowych przejedzie szybciej?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 16:44

na rowerze z drewna bałbym się zjeżdżać szybko z góry. Bo musiałbym go wymieniać po każdym
zjeździe, jeśli by się udał.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 16:54

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 16:48

Andrzej O.:

na rowerze z drewna bałbym się zjeżdżać szybko z góry. Bo musiałbym go wymieniać po
każdym zjeździe, jeśli by się udał.

"Nad ciepłe morze nie da się dojechać Maluchem"
Ech, żartowniś z Pana. Stare dobre dowcipy biajowe się Pana trzymają...

Pozwoli Pan, przypomnę pytanka, bo Pan przeoczył w tym szybkim zjeździe...
TO DLACZEGO PAN NIE MA? A MOŻE PAN MA? Poprosimy o dane!
Ilu Pana znajomych ma rower z włókien węglowych?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 17:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 17:11

Wojciech Gardziński:

Pozwoli Pan, przypomnę pytanka, bo Pan przeoczył w tym szybkim zjeździe...
TO DLACZEGO PAN NIE MA? A MOŻE PAN MA? Poprosimy o dane!
Ilu Pana znajomych ma rower z włókien węglowych?

A ja zadam Panu inne pytanie - ilu Pana znajomych zarabia w Polsce tyle co na podobnym
stanowisku w UK, Francji czy Niemczech?

Od razu Panu odpowiem - na rowerze z drewna można przejechać tylko kilka kilometrów, a
człowiek zmęczy się jak po 200 na węglowym. Ci na drewnianych są pracowici, ci na węglowych
to lenie :D

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 18:28

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 18:17

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pozwoli Pan, przypomnę pytanka, bo Pan przeoczył w tym szybkim zjeździe...
TO DLACZEGO PAN NIE MA? A MOŻE PAN MA? Poprosimy o dane!
Ilu Pana znajomych ma rower z włókien węglowych?

A ja zadam Panu inne pytanie - ilu Pana znajomych zarabia w Polsce tyle co na podobnym
stanowisku w UK, Francji czy Niemczech?

Od razu Panu odpowiem - na rowerze z drewna można przejechać tylko kilka kilometrów, a
człowiek zmęczy się jak po 200 na węglowym. Ci na drewnianych są pracowici, ci na
węglowych to lenie :D

Ale ja nie o to pytam...
Dlaczego nikt nie odpowiada na moje pytania?

Ja na Pańskie odpowiem: Nikt.
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(..choć nie mam pojęcia, jaki to ma związek, ale nie szkodzi, Pan pyta - ja odpowiadam. Proszę
o wzajemność.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 20:54

Dokładnie o to Pan pyta...

Zaczęliśmy od np. "analiza elastyczności popytu metodą algorytmu genetycznego". Można to
zrobić w Excelu. Da się. Trzeba model wydziergać za każdym razem od podstaw. I dlatego
funkcjonuje chyba jedynie jako model naukowy.
Z tego powodu nie jest wykorzystywany w biznesie - jakby była łatwo wdrażalna aplikacja z
przyjaznym interfejsem to by była - jako rower karbonowy.
A tak jeździ się bez takich analiz jak na rowerze z drewna, ewentualnie z aplikacjami na poziomie
z addina Excelowego do data miningu i analiz koszykowych.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 21:12

Andrzej O.:

Dokładnie o to Pan pyta...

Zaczęliśmy od np. "analiza elastyczności popytu metodą algorytmu genetycznego". Można to
zrobić w Excelu. Da się. Trzeba model wydziergać za każdym razem od podstaw. I dlatego
funkcjonuje chyba jedynie jako model naukowy.
Z tego powodu nie jest wykorzystywany w biznesie - jakby była łatwo wdrażalna aplikacja z
przyjaznym interfejsem to by była - jako rower karbonowy.
A tak jeździ się bez takich analiz jak na rowerze z drewna, ewentualnie z aplikacjami na
poziomie z addina Excelowego do data miningu i analiz koszykowych.

Panie Andrzeju, litości!
Niech Pan przestanie pitolić naokoło (pardon!) tylko ODPOWIE NA MOJE PYTANIA.

TO DLACZEGO PAN NIE MA? A MOŻE PAN MA? Poprosimy o dane!
Ilu Pana znajomych ma rower z włókien węglowych?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 21:16

Znajomy jeździ na zawody kolarskie. Amatorów.
Tam to na oko 1/3 :D
U zawodowców chyba więcej.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 21:24

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 21:22

Andrzej O.:

Znajomy jeździ na zawody downhillowe. Amatorów.
Tam to na oko 1/3 :D

Dziękuję za odpowiedź na moje DRUGIE pytanie. Rozumiem, że odpowiedź brzmi: JEDEN.
Nie interesuje mnie, ile jest rowerów specjalistycznych na zawodach specjalistycznych. 1/3 to i
tak mało.

Poproszę o odpowiedź na moje PIERWSZE pytanie?
TO DLACZEGO PAN NIE MA?

Przecież to takie fantastyczne, przecież bez tego Pan chyba w ogóle nigdzie nie dojechałby?
Posiadanie takiego sprzętu to chyba, wręcz, konieczność? Tak wynika z Pana słów. Więc..., sorka
za upierdliwość, ale takiego mnie mama urodziła...
DLACZEGO PAN NIE MA?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 21:29

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/67

5 z 5 2012-01-03 09:55


