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Nie do końca zrozumiałem pytanie.

Tamten BI to i tak, i tak mógł (tzn. po jakimś tam VPNie i w Internecie)

TP też może tak i tak, tylko że tabela robi pivot cache'a lokalnie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.11.2009, 11:02

Zgadnijcie, kto to napisał:

"Przecież tradycyjne rozwiązania Business Intelligence, oparte o technologie hurtowni i kostek
wielowymiarowych, są często wdrażane przez wiele miesięcy, analizy zwykle ograniczają się do
kilkunastu obszarów (pytań), a każda kolejna aktualizacja rozwiązania jest czasochłonna i
kosztowna."

???

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.11.2009, 11:37

Faktycznie, jest to chyba najdłuższy wątek na Golden Line.
Proponuje zbojkotować ten wątek i nie odpowiadać bo to jest już nudne.
Dyskusja do niczego nie prowadzi, jeżeli będziemy sie tylko okopywac na swoich stanowiskach.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.11.2009, 11:24

No to się nie okopujmy, tylko napiszmy coś sensownego...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.11.2009, 21:28

Czcigodni Adwersarze, Szanowni Oponenci!

Zdarzało nam się tutaj rozprawiać na tematy wydajnościowe, architekturowe, itp. itd.

Zarzuty w stosunku do Excela, jako bazy danych znam i podzielam, dlatego proponuję SQLki,
OLAPY itp. według własnego przepisu.

Kanoniczny przykład zarzutu pojawił się kiedyś, przy okazji pokazania, jak AFIN robi hurtownie i
OLAPy:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1129638/s/1#24...

Pan z SAPa zarzucał niedoróbki wydajnościowe.
Chciałbym zapytać, jak się mają tego typu zarzuty do takiej oto jazdy bez trzymanki:
http://www.goldenline.pl/forum/sap-a-visualbasic/13230...

?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2009, 13:19
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Wojciech Gardziński:

Zgadnijcie, kto to napisał:

"Przecież tradycyjne rozwiązania Business Intelligence, oparte o technologie hurtowni i kostek
wielowymiarowych, są często wdrażane przez wiele miesięcy, analizy zwykle ograniczają się
do kilkunastu obszarów (pytań), a każda kolejna aktualizacja rozwiązania jest czasochłonna i
kosztowna."

???

Nikt nie zna odpowiedzi? Szkoda, bo tu chłopaki zaraz obok liżą sobie z dzióbków...
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/7...

Gdzie Wasza bojowość? Waszym wrogiem nie jest Excel, powiem więcej - jest Waszym
najlepszym przyjacielem - tylko on jest w stanie utrzymać "tradycyjne BI" przy życiu.

Moda na przerzucanie BI do pamięci operacyjnej, niestety, opiera się na błędnym przesłaniu, że
sztywne dane szybciej otrzymane są lepsze, niż sztywne dane otrzymane wolniej.

Kluczem do nowoczesnego BI nie jest szybkość dostępu, tylko ELASTYCZNOŚĆ.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.12.2009, 10:31

Życzę lepszego 2010!
Wojciech G.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.12.2009, 15:24

Wojciech Gardziński:

Życzę lepszego 2010!
Wojciech G.

Office'a, czy roku ;-)?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.12.2009, 16:07

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Życzę lepszego 2010!
Wojciech G.

Office'a, czy roku ;-)?

Roku, oczywiście. Office'a już znamy.

"Project Gemini" (i jemu podobny QV) raczej nie jest rewolucją ani rewelacją, "Calculation in
memory" to raczej pomyłka. Dalej będzie można eksploatować bajki o "Telekomie nie w Excelu"
i JWP - spoko.
MS jeszcze nie (do końca) rozumie, że Excel to "The King of BI". Jeszcze rok. Wielu już go jednak
nie przeżyje i wielu się nawróci :).

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.12.2009, 17:01

Wojciech Gardziński:

"Calculation in memory" to raczej pomyłka.

Rozwiązanie o tyle ciekawe, że eliminuje potrzebę posiadania osobnej bazy danych jako hurtowni
danych, bo sam program właściwie jest też silnikiem bazy danych. Jak komuś pasuje taka
architektura (względnie mało danych lub względnie dużo sprzętu), to czemu nie. Jednak jako
rozwiązanie dla każdego i w każdej sytuacji to raczej nie.
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.12.2009, 17:32

Witam po Świętach. Czas odpocząć. ;)

A gdzież tam! CiM nie zdobędzie samodzielnie żadnego rynku, bo nikt nie będzie replikował baz
transakcyjnych w nieskończoność, szczególnie że to nie takie proste (dane trzeba odCSVować i
wstępnie przerobić w 95% przypadków). Tzn. bardzo szybko pojawią się funkcje typu
WYSZUKAJ.PIONOWO, działające na tych PowerPivotach i QVach (że to niby Excel, ale głębszy,
lepszy), ale to i tak będzie kicha, bo będą strasznie wolne.

Moja prognoza:
BIajki będą dalej JWPować. Ale DO TEGO będą dodawać za darmo E2010 (SAP już dodaje E2007
- ktoś wspominał...) tłumacząc, że ich CSVki (tak, tak, BI ograniczy się do eksportu CSVków, bo
daszbordów już nikt nie chce) najlepiej są czytane przez... PowerPivoty i QV, bo szybko, bo
nowocześnie, takie tam.
;)

P.S.
Och, sorka. Funkcje już są.
http://sqlblog.com/blogs/marco_russo/archive/2009/12/2...
(Zadanie, o którym artykuł, robiło się w Query, klikając jeden raz znaczek sumy na polu
tekstowym)
Czyli MDX dla wszystkich. Ale jaja!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.01.10 o godzinie 12:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.01.2010, 08:46

Wojciech Gardziński:

A gdzież tam! CiM nie zdobędzie samodzielnie żadnego rynku, bo nikt nie będzie replikował
baz transakcyjnych w nieskończoność, szczególnie że to nie takie proste (dane trzeba
odCSVować i wstępnie przerobić w 95% przypadków).

Nie popadajmy w paranoję. Kopiowanie całych baz to skrajność. Replikowanie baz
transakcyjnych w całości to faktycznie kiepski pomysł. Ja bym miał wobec CiM inną koncepcję
użycia. Standardowa architektura klient-serwer, gdzie to serwer przetwarza dane w pamięci.
Aplikacje klienckie pobierają zaś dane przetworzone przez serwer... itd.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.01.2010, 13:00

Zdaje się że się rozumiemy :) Miło.

Przecież sam Pan pisał, że już nie trzeba hurtowni!
"Rozwiązanie o tyle ciekawe, że eliminuje potrzebę posiadania osobnej bazy danych jako
hurtowni danych, bo sam program właściwie jest też silnikiem bazy danych."
Inni się rozwodzili, że to w ogóle największa zaleta.

Ale tak już serio. Cytuję:
"za Wiki:
[QlikView - narzędzie Business intelligence pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI
w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView
nie korzysta z żadnych preagregatów."
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/7...

Ech to ja już nie wiem...
Bo mi się tam wydaje, że taki accessowy pliczek (albo ich zestaw dziedzinowy, albo ich zestaw
'problemowy') załatwia temacik od razu..
(Chyba że ktoś nie lubi Accessa, to w 5 minut ma SQLSE, a jak nie lubi MS to w 10 minut ma
OracleXE, itp.)

Przecież 'tania i szybka' hurtownia na serwerze z CiM to 1:1 to samo, co hurtownia accessika.
Tylko dostęp do Accessa 3 razy szybszy, bo wybiórczy, itp.

Czyż nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.01.10 o godzinie 13:41

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.01.2010, 13:40

Wojciech Gardziński:

Zdaje się że się rozumiemy :) Miło.

Przecież sam Pan pisał, że już nie trzeba hurtowni!
"Rozwiązanie o tyle ciekawe, że eliminuje potrzebę posiadania osobnej bazy danych jako
hurtowni danych, bo sam program właściwie jest też silnikiem bazy danych."
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Inni się rozwodzili, że to w ogóle największa zaleta.

Miałem na myśli hurtownię danych jako bazę danych (DB). Sam model danych na który składają
się tabele faktów i wymiarów moim zdaniem do sprawnego raportowania musi być w takiej lub
innej implementacji.

Ale tak już serio. Cytuję:
"za Wiki:
[QlikView - narzędzie Business intelligence pozwalające na zbudowanie całościowego systemu
BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP,
QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów."
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/7...

Owszem w QV może mieć tylko dane detaliczne, ale też można budować struktury
preagregowane. Nikt nikomu nie zabrania, a tym bardziej narzędzie...

Ech to ja już nie wiem...
Bo mi się tam wydaje, że taki accessowy pliczek (albo ich zestaw dziedzinowy, albo ich zestaw
'problemowy') załatwia temacik od razu..
(Chyba że ktoś nie lubi Accessa, to w 5 minut ma SQLSE, a jak nie lubi MS to w 10 minut ma
OracleXE, itp.)

Przecież 'tania i szybka' hurtownia na serwerze z CiM to 1:1 to samo, co hurtownia accessika.
Tylko dostęp do Accessa 3 razy szybszy, bo wybiórczy, itp.

Czyż nie?

1:1 w danych owszem można odwzorować, ale jeśli Access 3 razy szybciej odpowiada na
zapytania w porównaniu z narzędziami CiM to tylko współczuć kiepskich algorytmów narzędziom
CiM. W moim mniemaniu narzędzia CiM powinny odpowiadać szybciej proporcjonalnie do
szybkości pamięci nad dyskiem. Jakoś specjalnie nie mam doświadczenia, aby wyrokować o
wydajności, ale możliwe, że narzędzia CiM wymagają dopracowania.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.01.2010, 15:20

Łukasz Kurowski:

"za Wiki:
W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta

z żadnych preagregatów."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Qlikview

Owszem w QV może mieć tylko dane detaliczne, ale też można budować struktury

preagregowane. Nikt nikomu nie zabrania, a tym bardziej narzędzie...

Szanowny, moment..
Czy ja nie umiem czytać?
To znaczy, ja wiem, że tak jest, ale Marketoludy z WiadomoCzego, jak widać, wciskają kit i to do
Wikipedii! To już zakrawa na... (wpiszcie sobie coś)

1:1 w danych owszem można odwzorować, ale jeśli Access 3 razy szybciej odpowiada na
zapytania w porównaniu z narzędziami CiM to tylko współczuć kiepskich algorytmów
narzędziom CiM. W moim mniemaniu narzędzia CiM powinny odpowiadać szybciej
proporcjonalnie do szybkości pamięci nad dyskiem. Jakoś specjalnie nie mam doświadczenia,
aby wyrokować o wydajności, ale możliwe, że narzędzia CiM wymagają dopracowania.

Nic nie wymaga dopracowania. Sieć odpowiada jak sieć, autoryzacja trwa tyle samo, baza
odpowiada jak baza, różnica tylko w tym, że DB (Access, SQLSE, OracleXE, OLAP) ma agregaty,
a CiM podobno nie, więc musi te miliony rekordów tak bardzo-bardzo-bardzo szybciutko zliczać...
hehehe.
No wiem, nie musi, ale to, jak wyżej...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.01.10 o godzinie 16:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.01.2010, 16:39

Wojciech Gardziński:

Łukasz Kurowski:

"za Wiki:
W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie

korzysta z żadnych preagregatów."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Qlikview

Owszem w QV może mieć tylko dane detaliczne, ale też można budować struktury
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preagregowane. Nikt nikomu nie zabrania, a tym bardziej narzędzie...

Szanowny, moment..
Czy ja nie umiem czytać?
To znaczy, ja wiem, że tak jest, ale Marketoludy z WiadomoCzego, jak widać, wciskają kit i to
do Wikipedii! To już zakrawa na... (wpiszcie sobie coś)

1:1 w danych owszem można odwzorować, ale jeśli Access 3 razy szybciej odpowiada na
zapytania w porównaniu z narzędziami CiM to tylko współczuć kiepskich algorytmów
narzędziom CiM. W moim mniemaniu narzędzia CiM powinny odpowiadać szybciej
proporcjonalnie do szybkości pamięci nad dyskiem. Jakoś specjalnie nie mam
doświadczenia, aby wyrokować o wydajności, ale możliwe, że narzędzia CiM wymagają
dopracowania.

Nic nie wymaga dopracowania. Sieć odpowiada jak sieć, autoryzacja trwa tyle samo, baza
odpowiada jak baza, różnica tylko w tym, że DB (Access, SQLSE, OracleXE, OLAP) ma
agregaty, a CiM podobno nie, więc musi te miliony rekordów tak bardzo-bardzo-bardzo
szybciutko zliczać... hehehe.
No wiem, nie musi, ale to, jak wyżej...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.01.10 o godzinie 16:43

Widocznie kiepski spec od małketingu ze mnie ;-).
A poważnie to nie podzielam zacięcia co po niektórych do wyliczania wszystkiego na surowych
danych. Jeśli parę agregatów na krzyż załatwi kilkadziesiąt procent potrzeb raportowych to nie
widzę powodu dla którego ich nie zrobić.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.01.2010, 17:29

Nie no, nie mogę...
Robię badania naukowe nt. CiM-a (jakżeśmy to ładnie nazwali)
I mam zabawę, że hej!

1. Zrobiłem sobie import tych 10.000.000 rekordów...
W ADO+Excel+AFIN.NET - ok.minuty (czas max., na świeżo, itp.) - normalne odświeżenie 10
sekund
(http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1384958)
W PowerPivot - każdorazowo (w tym zwykłe odświeżenie) - 6 minut!!!

2. Tabela przestawna na danych
Z Query - nie ma problemu, żeby pogrupować daty wg lat, kwartałów, miesięcy, itp.
W PP - nie da rady!!! - daty obrabiamy detalicznie albo grupujemy ręcznie
(P.S. Przepraszam, błąd! pogrupować ręcznie też się nie da!!!)

3. (Totalne rozbawienie - CiM to przecież z założenia nie-OLAP):
3.1. Zaciągam dane, pyta: "Chcesz wszystkie, czy (uwaga!) chcesz napisać ręcznie SQLka, żeby
nie były wszystkie?"
3.2. Na tabeli z PP klikam OLAP tools/Offline OLAP/Create offline data file (nie miałem nadziei, że
zrobi, ale, właściwie, czemu nie spróbować?), a tam komunikat:
"A cube file cannot be created from another cube file. The source "$Embedded$" is a cube file."

Ojojojojo...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.01.10 o godzinie 10:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.01.2010, 10:01

Szkolenie z PowerPivot Panie Wojciechu ;) Za darmo :)

http://www.vconferenceonline.com/shows/spring10/uvc/ev...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |20.01.2010, 00:17

Paweł M.:

Szkolenie z PowerPivot Panie Wojciechu ;) Za darmo :)

http://www.vconferenceonline.com/shows/spring10/uvc/ev...

Panie Pawle, wie Pan, na czym, czasami, polega nasz, Polaków, problem?
Że wszystko, co pokazuje jakiś gostek ze Stanów jest (w domyśle) lepsze, od tego, co robimy
sami, sami pokazujemy i myślimy.
Piszą "calculation in memory" i od razu "to jest lepsze" (pocytować Pana i kolegów?) nawet bez
sprawdzenia. Jak Pan widzi, ja sprawdziłem i udowadniam kiszkę. To wejdzie - nie mam
wątpliwości, wejdzie, bo MS dał to do E. i stanie się to standardem.
Tak samo, jak standardem są (przysłowiowe już) łącza w Excelu, Wyszukaj.Pionowo() itp. Rzym
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mówi: "Ten i ten jest święty" - wszyscy budują ołtarze.

Serio, uważa Pan, że "(Roma locuta...) causa finita"?

Na razie, pozdro dla wszystkich mamutów!
Obrazek

http://www.businessintelligence.pl/warto-wiedziec-olap...
(Alem się uśmiał...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.01.10 o godzinie 11:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |20.01.2010, 07:55

Wojciech Gardziński:

Panie Pawle, wie Pan, na czym, czasami, polega nasz, Polaków,problem?
Że wszystko, co pokazuje jakiś gostek ze Stanów jest (w domyśle) lepsze, od tego, co robimy
sami, sami pokazujemy i myślimy.
Piszą "calculation in memory" i od razu "to jest lepsze" (pocytować Pana i kolegów?) nawet
bez sprawdzenia. Jak Pan widzi, ja sprawdziłem i udowadniam kiszkę.

Panie Wojciechu,

Uwielbiam Pana złośliwości na tym forum :)
Wiem co jest naszą wadą - "gostków z Polski" - wadą jest to, że uważamy się za
najmądrzejszych na świecie... niestety
Warto słuchać innych specjalistów.
Tylko w ten sposób można zrobić coś odkrywczego.
Tylko w ten sposób można budować swoją wiedze.

Właśnie oglądam ten Webcast w wykonaniu architekta PowerPivota i wydaje się być bardzo
ciekawy!

... a może to poprostu problem ze zrozumieniem angielskiego ;) ?

Pozdrawiam,
Paweł

Paweł M. edytował(a) ten post dnia 22.01.10 o godzinie 18:18

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.01.2010, 18:17
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