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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Widzi Pan taki kwadracik powyżej "Warstwa danych AFINA", pamięta Pan może naszą
kłótnię niebywale złośliwą nt. tzw HDA, które sam Pan raczył nazwać CDM? Czyż nie Pan
dopytywał, jak się robi hurtownię accessową i kostkę OLAP, z której Excel czerpie dane?

Bo robił ją Pan query excelowym

Nieprawda. Wady Query znam http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt... i
dlatego robię to lepiej http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.IS_P...

ukrytym od 2003 roku gdzieś

Nieprawda. Query jest w Excelu od 16 lat.

zamiast w menu w plikach Office'a i które jest zresztą bardzo wybredne - jedne dane lubi i
przyjmie, innych nie.
Adhocowo można coś tak zrobić, ale regularna obsługa zasileń przez to query to mordęga...

Patrz wyżej.

HDA wyśmiewałem bo łączenie oddzielnych HDA to taka sama robota jak robienie dużej HD z
JWP.

Nieprawda. Tu dowód http://www.goldenline.pl/forum/2732466/czy-bi-jest-za-....

Ze słabo planowanym rozrostem i bez założeń co do obciążeń i możliwości bazy.

Jak wyżej.

Tu nie wystarczy ani wyraźne mówienie, ani superklarowna wizja - taka konstrukcja bardzo
szybko będzie takim samym spaghetti kleconym przy pomocy sznurka jak Excel - strach
podejść i cokolwiek ruszyć bo się zawali.

Nieprawda. Tak jest, gdy się ma biaja, który wyrzuca excelki, cała reszta jest w VBA i linkach.

Natomiast Excel jako dobrze oprogramowana końcówka - to jak wspominałem, jak kartka
papieru w kratkę. Każdy używa.

No, tu prawda. Ale to tylko 1/100 prawdy. Reszty Pan nie chce poznać.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 21:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.01.2012, 21:52

Wojciech Gardziński:
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HDA wyśmiewałem bo łączenie oddzielnych HDA to taka sama robota jak robienie dużej HD
z JWP.

Nieprawda. Tu dowód http://www.goldenline.pl/forum/2732466/czy-bi-jest-za-....

Ale co nieprawda i na co dowód?
Czy zna Pan kwantyfikatory Istnieje i Wszystkie?

Zresztą to że istnieje BI, prawdopodobnie kilkukrotnie bardziej wydajny od Excela na bazie o
nieznanej technologii i architekturze (chyba że ma Pan jakieś testy wydajnościowe - ale nie w
sensie pojedynczego zasilenia, bo pojedyncze zasilenia to idą codziennie - produktów
excelowych), który się okazał za mało wydajny na pewną skalę grupy kapitałowej to i tak nie
jest dowód na rzecz Pańskiego rozwiązania. Zresztą tamto jest zmieniane na większe.

Zresztą akurat case znam i tam problem nie powstał w sytuacji scalania hurtowni danych.

Nieprawda. Tak jest, gdy się ma biaja, który wyrzuca excelki, cała reszta jest w VBA i linkach.

Czyli proponuje Pan zwykłego BIaja napisanego w VBA, o jakiejś tam adhocowej architekturze.
Pan to musi płacić krocie Microsoftowi za używanie marki Excel dla swojego produktu!!! :)

Natomiast Excel jako dobrze oprogramowana końcówka - to jak wspominałem, jak kartka
papieru w kratkę. Każdy używa.

No, tu prawda. Ale to tylko 1/100 prawdy. Reszty Pan nie chce poznać.

Znam, bo właśnie przygotowałem takie rozwiązanie - prosty excelik z dwoma kolumnami +
dowolne notatki do mapowania zasileń z kont GL, który steruje kilkunastoma przetworzeniami
danych od tabel źródłowych do zasileń wymiarów. Na których użytkownik nie musi się znać na
tyle, żeby obsługiwać i nie rozwalić - gdyby się na tym znał to by nie był księgowym czy
controllerem.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 22:22

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.01.2012, 22:17

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

HDA wyśmiewałem bo łączenie oddzielnych HDA to taka sama robota jak robienie dużej
HD z JWP.

Nieprawda. Tu dowód http://www.goldenline.pl/forum/2732466/czy-bi-jest-za-....

Ale co nieprawda i na co dowód?
Czy zna Pan kwantyfikatory Istnieje i Wszystkie?

No, znam. A Pan je non-stop myli.

Zresztą to że istnieje BI, prawdopodobnie kilkukrotnie bardziej wydajny od Excela na bazie o
nieznanej technologii i architekturze

Przykładzik: http://www.goldenline.pl/forum/1384958/10-milionow-rek...

(chyba że ma Pan jakieś testy wydajnościowe - ale nie w sensie pojedynczego zasilenia,

Tak, tak... Cokolwiek nie napiszę, to Pan stwierdzi, że to nie to...

bo pojedyncze zasilenia to idą codziennie - produktów excelowych), który się okazał za mało
wydajny na pewną skalę grupy kapitałowej to i tak nie jest dowód na rzecz Pańskiego
rozwiązania. Zresztą tamto jest zmieniane na większe.

Nie może być! Sprzedał Pan biaja i lekarstwem na biaja ma być kolejny biaj!? Przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią! A Pan jest wielki, że Pan jeszcze tam jest - podziwko!

Zresztą akurat case znam i tam problem nie powstał w sytuacji scalania hurtowni danych.

Nieprawda. Tak jest, gdy się ma biaja, który wyrzuca excelki, cała reszta jest w VBA i
linkach.

Czyli proponuje Pan zwykłego BIaja napisanego w VBA, o jakiejś tam adhocowej
architekturze.

To Pan tak robi. Patrz poniżej.

Pan to musi płacić krocie Microsoftowi za używanie marki Excel dla swojego produktu!!! :)

Nie. Tak jak Pan w Pana produkcie nie płaci Małomiękkiemu za używanie Windowsa.

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

2 z 8 2012-02-08 15:21



Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Wojciech
Gardziński

Natomiast Excel jako dobrze oprogramowana końcówka - to jak wspominałem, jak
kartka papieru w kratkę. Każdy używa.

No, tu prawda. Ale to tylko 1/100 prawdy. Reszty Pan nie chce poznać.

Znam, bo właśnie przygotowałem takie rozwiązanie - prosty excelik z dwoma kolumnami do
mapowania zasileń z kont GL, który steruje kilkunastoma przetworzeniami danych od tabel
źródłowych do zasileń wymiarów. Na których użytkownik nie musi się znać na tyle, żeby tego
nie rozwalić - gdyby się na tym znał to by nie był księgowym czy controllerem.

No tak - excelioza kwitnie. Jakim biajem będzie Pan ratował od siebie?(*)

P.S.
(*) Ach, wiem! Aktualnym... ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 22:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.01.2012, 22:28

Wojciech Gardziński:

No tak - excelioza kwitnie. Jakim biajem będzie Pan ratował od siebie?(*)

jaka excelioza?
może powtórzę: JEDEN arkusz, DWIE kolumny (jako interfejs) na mapowanie jednego wymiaru.
Dla dowolnej liczby pól w tabelach źródłowych.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 23:08

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.01.2012, 23:08

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No tak - excelioza kwitnie. Jakim biajem będzie Pan ratował od siebie?(*)

jaka excelioza?
może powtórzę: JEDEN arkusz, DWIE kolumny (jako interfejs) na mapowanie jednego
wymiaru.

Niezłe, niezłe. Rozwiązanie problemu w Excelku, nie podejrzewałem Pana o takie herezje...
No, no, no... świat się zmienia.
I jest to "ROZWIĄZANIE"! Dwie kolumny w Excelku ROZWIĄZUJĄ problem!...

Dla dowolnej liczby pól w tabelach źródłowych.

Już Panu nie przeszkadzają ograniczenia arkusza nawet...
I nie trzeba żadnego biaja!

WYSZUKAJ.PIONOWO zapewne... no tak - takie standardowe koło ratunkowe dla dowolnego
biaja.
Wyborne!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 23:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.01.2012, 23:18

Jakie wyszukaj.pionowo??? Zwykła tabelka mapująca.

Cały czas Pan uważa, że kartka w kratkę z pełnym dowodem matematycznym na dwie strony to
rozwiązanie :D
Kartka w kratkę to kartka w kratkę, a rozwiązanie to rozwiązanie i jest w systemie, który służy
do przetwarzania tabel bazodanowych.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.01.2012, 23:29

Andrzej O.:

Jakie wyszukaj.pionowo??? Zwykła tabelka mapująca.

Cały czas Pan uważa, że kartka w kratkę z pełnym dowodem matematycznym na dwie strony
to rozwiązanie :D
Kartka w kratkę to kartka w kratkę, a rozwiązanie to rozwiązanie i jest w systemie, który
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służy do przetwarzania tabel bazodanowych.

aaa...
takie cóś...?

No tak... my to opublikowaliśmy w 2008...
To świetnie, że się przydało!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2012, 00:19

Nowy obrazek.

Ktoś potrafi odpowiedzieć, czy tylko poszczekamy?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2012, 14:18

Wojciech Gardziński:

No tak... my to opublikowaliśmy w 2008...
To świetnie, że się przydało!

tabelki z IDikami też do dyspozycji userów... brrr... aż mi się zimno zrobiło :)

Ale obrazek bardzo ładny - cała idea hurtowni danych jak na dłoni
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Tylko jak trzeba tabelki źródłowe przygotować, a dane agregowane przeliczyć to niektórym
może się zrobić słabo jak przemnożą wszystkie obiekty na obrazku razy 100.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.01.2012, 20:01

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No tak... my to opublikowaliśmy w 2008...
To świetnie, że się przydało!

tabelki z IDikami też do dyspozycji userów... brrr... aż mi się zimno zrobiło :)

A kto każe robić jakieś tabelki z IDkami?
Pan mi non-stop coś imputuje.

Ale obrazek bardzo ładny - cała idea hurtowni danych jak na dłoni

Dzięki. Też tak sądzimy.

Tylko jak trzeba tabelki źródłowe przygotować, a dane agregowane przeliczyć to niektórym
może się zrobić słabo jak przemnożą wszystkie obiekty na obrazku razy 100.

Nie ma problemu, ale kto każe robić tabelki 100 razy większe?
Pan nie rozumie idei odświeżania kwerend. Przecież to full-automat.
Pamięta Pan accesika z mojego pokazu, co się odświeżał automatycznie i to wywołany ze strony
html? W Excelu trzeba nacisnąć JEDEN, słownie jeden przycisk ("Odśwież wszystko"), żeby
odświeżyć wszystkie kwerendy naraz - o tym też już rozmawialiśmy. Pan udaje, że Pan nie wie.

Ale, nawet gdyby...

Po 1. To rysunek poglądowy
https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...
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Nawet tu jest napisane, że nie polecamy tego robić w Excelu
(a na następnej stronie tego artykułu jest o hurtowni w Accesie)

Po 2. Kwerendy odświeżają się tak samo szybko (prawie, oczywiście skala ma znaczenie) dla 10,
100, 1000, ? rekordów. A to wszystko się mieści w Excelu aż do miliona (E2007+), że, nawet,
gdybyśmy to chcieli tak zrobić, to działa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.01.12 o godzinie 21:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2012, 21:08

Wojciech Gardziński:

Nie ma problemu, ale kto każe robić tabelki 100 razy większe?

100 razy więcej.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.01.2012, 21:22

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie ma problemu, ale kto każe robić tabelki 100 razy większe?

100 razy więcej.

A, że 100 razy więcej, czyli 300 tabel? To fakt, nie zrozumiałem.
Odpowiedź brzmi - PAN.
Bo to Pan robi wielkie hurtownie, które padają. Ja robię 10 małych - nad każdą mam
full-kontrolę i mogę ją wręcz ODTWARZAĆ co godzinę, bo jest mała.
Pan lubi kombinaty, to ma Pan takie efekty, że Pan musi je non-stop leczyć.

A wszystko przez to - powtarzam - że Pana narzędzia NIE POTRAFIĄ robić raportów ze 100
różnych baz (baz, kostek) naraz. Cóż, powinien Pan zmienić narzędzia, a nie nawracać ludzi na
nieefektywną architekturę.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2012, 21:27

Schyłek Business Intelligence! Oto dowód!

Poszedłem ci ja wczoraj do centrum handlowego. Była tam księgarnia 'Matras'. W księgarni tej
są kosze z przecenionymi książkami. Patrzę i oczom nie wierzę...

Książka "Etykieta gry w golfa" (no - książeczka - tak ze 100 stron A5) za... UWAGA!... 2 zł (DWA
ZŁOTE)

Gdyby, w okolicy, prowadzony był jakiś projekt Business Intelligence, to, w ramach
'wdzięczności korupcyjnej', infoludki musieliby zostać jakoś 'docenieni' i dostaliby karty do
klubów golfowych.
Połowa z nich stałaby się od razu miłośnikami tej, jakże elitarnej, gry (normalnie, nikt normalny
nie gra w golfa, płacąc ze swoich grubą kasę i "zdobywając" jakieś karty, które ich "upoważniają
do wstępu na wszystkie pola golfowe świata", czytaj: w Malezji również).

Wtedy taka książeczka kosztowałaby złotych 50 i na pewno nie byłaby w koszu.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.01.2012, 09:09

Rzeź
(Nie, niestety, nie reklamuję Romana, film mi się tak średnio podobał.)

Kiedyś złapałem mysz (taką żywą - istnieją takie! - takie info dla nolajfów) w pułapkę. Była
oszołomiona, ale żyła. Puściłem ją na ogród, żeby się z nią "pobawił" pies - niech ma trochę z
życia.
Trącał ją łapką, doskakiwał, odskakiwał, wąchał, szczekał, nawet lizał(!) - chciał się bawić. A
myszka nic, w ogóle nie zwracała na niego uwagi, ani, tym bardziej, nie chciała uciekać. Ona już
na nic nie miała siły, a zaczepki były daremne.

Jak z biajkami.

Wyobrażam sobie, jaka jazda jest teraz w firmach biajowych... Trochę Wam, biajki, współczuję.
Rzeź.

P.S.
Swoją drogą, ciekawi mnie bardzo, czy zrozumieliście coś z naszych, tu, uroczych, pogadanko-
połajanek, a mianowicie, że, w sprzedaży oprogramowania, najważniejszy jest użytkownik, a nie
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Wasze ideolo.
Ciekawe, czy zaczniecie teraz wiżualbejzikować (wielu już tak robi), czy będziecie się bujać z
firmy biajowej do firmy biajowej za coraz niższe stawki, czy też, i też wielu już tę drogę obrało,
będziecie wymyślać coraz to TAŃSZE opcje biajów, łącznie z opensołrsami, w żałosnej nadziei, że
Wasze ideolo jest OK, tylko żarłoczność dotychczasowych pracodawców była za duża?

Ech, życie... i, żeby nie było, to nie moja wina, tylko Waszej chorej ideologii.
Zapraszam do współpracy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.01.12 o godzinie 13:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.01.2012, 12:37

Świetlana przyszłość Business Intelligence

Według najnowszej analizy Forrester Research (Raport Forrester "The Top 10 Technology Trends
EA Should Watch: 2012 To 2014") wynika, że Business Intelligence będzie najszybciej
rozwijającym się narzędziem wśród nowoczesnych technologii w ciągu najbliższych 3 lat. Ponad
połowa pytanych określiła Business Intelligence, jako narzędzie, które może wygenerować
jeszcze większą niż dotychczas wartość dodaną dla biznesu.
(...)
Źródło: OPTIMA PARTNERS
Autor: Artur Białas, konsultant w firmie Optima Partners

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

Jednym słowem - można wygenerować jeszcze większą korzyść dla biznesu! Tak myślałem...
Ale jaja!
Podpowiadam nawet, JAK TO ZROBIĆ: Po prostu, WYWAL BI PRZEZ OKNO!

P.S.
Łojej, ale to musi być mądre! Patrzcie, jaki crossmagazining ;)
http://www.magazynit.pl/Business-Intelligence/Swietlan...
http://www.portfel.pl/pl/gospodarka/artykul/1/13028/Sw...
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Business-In...

Jakie to BI jest DOSTOSOWANE do użytkownika!?
Można sobie nawet kolor tła wybrać...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.01.12 o godzinie 10:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.01.2012, 09:05

Dobra, wiem, myszka już nie ma siły się ruszać...
To niech się nie rusza, a ja sobie radośnie poskaczę dokoła...
(W oryginalnej opowieści, pies, znudzony nieruchawością myszki, po prostu, ją zjadł. Bo i cóż tu
robić z kawałkiem mięska bezsilnego?)

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

Wyszukiwarka webowa z jakiejś tam bazki internetowej to też BUSINESS INTELLIGENCE!
BI rulez.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.02.2012, 11:17

Wicie, chopoki i dziołchy, my tu się młócimy, straaaasznie się nie lubimy i w ogóle, ale...

Zobaczcie, jak jesteście (jesteśmy) do przodu, w porównaniu z resztą świata!

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

Jesteście 3 LATA DO PRZODU. Wykorzystajcie to!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.02.2012, 10:02

Co tu tak smutno?

https://skydrive.live.com/fullscreen?cid=42ac4083b32e6a...
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 17:36

To dla polepszenia humoru - jak Pan w takim razie widzi analizę porównawczą w wymiarze czasu
bez JWP??
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Andrzej O.:

To dla polepszenia humoru - jak Pan w takim razie widzi analizę porównawczą w wymiarze
czasu bez JWP??

Czasami - prześmiesznie
Kiedyś (~1996/7?) jakiś tam mój klient miał taką jazdę, że 3 razy w jednym roku miał jakieś
tam przekształcenia z osoby fizycznej na zoologa, a potem na akcyjkę. I, co firemka, to miał
inny plan kont. Niech mnie Pan nie pyta dlaczego - nie mam pojęcia. Ważne, że on wiedział.

I robił tam te bilanse i RW i miał jakąś tam pozycję, np. 'sprzedaż' najpierw, załóżmy, na koncie
700, potem na 701 a potem na 702 i 703 (tak dla uproszczenia, bo nie pamiętam)
Dla uproszczenia też załóżmy, że to było w styczniu-pierwsza, lutym-druga i od marca trzecia.
om/700 oznacza obroty narastające ma konta 700, a om/702>703 obroty narastające ma sumy
kont 702 i 703
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

I zrobił tak w excelku (spróbuję tu oddać układ kolumn, znak "|" to podział kolumny)

X|A       |B     |C     |D         |E              |F              |G              |H

1|etykiety|PK1   |PK2   |PK3       |styczeń        |luty           |marzec         |k

2|Sprzedaż|om/700|om/701|om/702>703|=Funkcja(B2;E1)|=Funkcja(C2;F1)|=Funkcja(D2;G1)|=

(wiem, fatalnie to wygląda nie w tabelce)

I SAM NA TO WPADŁ! Mi szczena opadła. Puknąłem się w łeb - jakie to proste w tym Excelku!
I, powiem szczerze, sam dopiero od tego czasu stawiam ELASTYCZNOŚĆ NARZĘDZIA na
pierwszym miejscu.

Proszę, ma Pan wymiar czasu bez JWPa.

P.S.
Poprawiłem tabelkę i jeszcze parę wyjaśnień:
1. TO UŻYTKOWNIK decyduje, co jest DLA NIEGO prawdą. Tu, ową prawdą są różne konta z
różnych obrotówek z trzech różnych instancji systemu FK. Ale, zdarzało mi się, robić takie rzeczy
również w firmach, które, w trakcie roku, zmieniły system FK i plan kont. A teraz często
spotykam sytuację, że ktoś ma zamknięcie roku księgowego po 1. kwartale. I co tu jest JWPem?
2. I, muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie fakt, że księgowi tak doskonale ten temat rozumieją.
"Do tego czasu licz tak, od tego czasu - siak. Ale nie daj sobie zrobić jednej miary (tu: JWP)
liczącej się samoczynnie, bo a nuż będziesz potrzebował innych porównań"

3. (najważniejsze!) MIARA TWORZY SIĘ DOPIERO W RAPORCIE. Pod całkowitą kontrolą
użytkownika. W Excelu - tak, że może zmieniać, eksperymentować, ukrywać, pokazywać,
poprawiać, korygować - co chce i o jaką wartość chce.
Pamiętam, że kiedyś to gdzieś pokazywałem, a jakiś młody analityk, w ferworze dyskusji,
krzyknął: "Ale my mamy write-back-i do naszych kostek!"
Na to stary główny księgowy:
- Spróbuj mi, kur.a, zrobić rajtbeka...!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.02.12 o godzinie 15:20
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