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Wojciech Gardziński:

odp. LG
A mógłby Pan nieco szerzej opisać tę inteligencje, co ją Pan odnalazł w SS 2k8 (cokolwiek by
to nie było, tzn. nie wiem czy wszyscy wiedzą)?

Jestem tu od niedawna..
Sądzę że faktycznie wątek pasuje bardziej do Excela.

Myślałem, iż sympatycy BUSINESS INTELLIGENCE (taka jest ta grupa)
wszyscy rozróżniają informacje od wiedzy, oraz obecność algorytmów to wspierających bądź też
ich brak (a algorytmy Data Miningowe w SS2k8 były z mojej strony jedynie przykładem).
Widziałem jak Pan cytował tutaj wikipedie, więc może niech Pan tam poczyta w celu wyrównania
różnic.

Bo mi szkoda czasu rozpisywać się o tym jeżeli tak na prawdę nie chodzi tu o treść i argumenty,
a jedynie o dyskusje.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.01.2009, 13:16

Cóż, czekałem na ten apel do moderatora.
Śledźmy więc, jakimi metodami...

Przypominam, że dyskusje NIE SĄ OBOWIĄZKOWE.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.01.2009, 13:17

Wyniki wyszukiwania
Z Wikipedii

Wyniki dla zapytania SS2k8 (strony zaczynające się od „SS2k8” | strony, które linkują do
„SS2k8”)
Skocz do: nawigacji, szukaj
Czy chodziło Ci o: S28

Aby dowiedzieć się więcej o przeszukiwaniu Wikipedii, przeczytaj instrukcję. Możesz także
skorzystać z zewnętrznych wyszukiwarek, ale musisz pamiętać o tym, że nowe artykuły zostaną
zindeksowane w przeciągu 30-48 godzin.
Klawiaturka: ąćęłńóśźż
Nie znaleziono w treści stron

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.01.2009, 13:31

Trudno się domyśleć jaki produkt miałem na myśli.
Przypomnę że wspominałem, iż jest to produkt producenta EXCELA (nie jest to firma AFIN.NET),
wspominałem też o dodatku do DATA-MININGU w excelu.
Ale to trzeba znać lepiej dostępne nowe możliwości excela i dodatków oferowanych przez
producenta.

SS 2k8 - akronim (odsyłam do wikipedii tych co nie znają tego słowa) od SQL Server 2008.

Przepraszam użytkowników innych technologii, iż ten skrót dla nich mógł być nie zrozumiały.

Przyzwyczajony do bycia na innych grupach tematycznych niestety błędnie założyłem poziom
wszystkich rozmówców za co również przepraszam.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.01.2009, 13:49

Witamy specjalistę MC.. (Microsoft Certified...)

Otóż, znam(y) doskonale nowe możliwości Excela, oferowane przez Microsofta w temacie analiz
danych.
I, z innymi użytkownikami Excela, wykorzystujemy je do bólu, bo nie da się ich przecenić.
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konto usunięte

Niestety, te ostatnie wyłącznie promują zakup E.2007 i SS2k8! ;)
Polityka producenta jest zupełnie zrozumiała.

Mam kilka pytań, przy sposobności kontaktu ze specjalistą:

1) Dlaczego wycofano kreatora OLAP z E2007. Jak mogę to zastąpić?

2) Dlaczego wycofano funkcje SQL.Request() z E.XP (potem pospiesznie ją dodano, ale dla
E.2003 i E.2007 już nie) I teraz wszystko już muszą robić informatycy. Kto chce taką funkcję? -
jest darmowa - podam link..

3) Dlaczego w E.2007 wycofano możliwość zapisu do .html z opcją OWC?. Jak mogę to zastąpić?

W tematach bardziej arkuszowych:

4) Dlaczego od początku istnienia Excela nie ma porządnej funkcji wyszukiwania danych
4a) SUMA.JEŻELI() działa, ale tylko na plikach otwartych i według jednego kryterium
wyszukiwawczego?
4b) WYSZUKAJ.PIONOWO() i podobne, również tylko na otwartych plikach i bardzo ciężko je
sparametryzować
4c) BD.SUMA() - świetna, tylko bezużyteczna - nie da się parametryzować
5) Tabele przestawne: Konsolidacja wielu zakresów jest praktycznie niemożliwa (tzn. jest
możliwa, ale jakoś nie działa)

I teraz, już z czystym sumieniem, przeniosą nam ten wątek do Excela, albo w ogóle usuną jako
"nie na temat".

BO TE 90% UŻYWAJĄCYCH EXCELA JAKO BI UŻYWA WŁAŚNIE TEGO, CO POWYŻEJ!

Proszę czytelników o potwierdzenia lub, oczywiście, zaprzeczenia.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.01.2009, 16:24

Przykład jednej z nowości w temacie dystrybucji raportów i jednej wersji raportu.

Znowu Excel, niestety:
http://office.microsoft.com/en-us/office_live/FX101754...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.01.2009, 16:22

Podglad raportu na Office Live Workspace

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.01.2009, 16:55

Panie Wojciechu, czy ma Pan jakieś informacje na temat dołączenia warstwy prezentacyjnej
ProClarity do Excela? Bo z tego co wiem Data Mining z ProClarity jest już w SQL (Predictive
Analisys)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |20.04.2009, 14:23
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Wojciech

Witam. Nie używam ProClarity, jako takiego. Ale "warstwa prezentacyjna" z Excela do
DOWOLNEJ bazy/systemu jest gotowa. Robię ją.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.04.2009, 15:23

Pulpit menedżerski
http://afin.net/webcasts/Demo_CreateTheDashboard.swf

Przykład zastosowania:
http://afin.net/about/afinnetdashboard1pl.htm

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.07.2009, 15:41

Panie Wojciechu,

Przecież my tu nie mówimy o budżetowaniu czy marce a mówimy o wydajności i i logice
przygotowywania raportów i to nie tylko przez szarych excelowskich użytkowników lub ludzików
zajmujących się zbieraniem danych, które następnie są przetwarzane przez analityków i lądują
np: w interfejsie webowym odpowiednio przedstawiony logicznie i funkcjonalnie (czyli w postaci
sztywnego interfejsu) na biurku Dyrektora działu który może zobaczyć ilu pracowników mu
chorowało, ile pięniążków wydał na utrzymanie stanowiska pracy, jaka gałąź, jaki projekt jest
nierentowny itp. ale też o Analitykach i Menago bo to przede wszystkim Menago podejmuje role
decyzyjne i prognozowe w analizie np: strategicznej na następne 5 lat co do przedsiębiorstwa.

Nikt nie pisze tu o wyższości marki jednej nad drugą ale o BI. BI to nie Excel, który jest tylko
jednym z narzędzi umożliwiającym sporządzanie raportów itp. mowa tu o wydajnych narzędziach
radzących sobie z terabajtami danych tak?

Proszę sobie wyobrazić firmę telekomunikacyjną posiadającą 175 różnych źródeł danych
(różnych czyli organizujących je w 175 różnych od siebie logicznych modelach), które trzeba
zebrać, ujednolicić w odpowiedni sposób a potem umożliwić ich pobieranie celem sporządzania
"przejrzystych" statystyk i raportów zarówno tygodniowych jak i miesięcznych. Prosze do tej
firmy telekomunikacyjnej dodać jeszcze fakt iż oprócz usług telekomunikacyjnych naprzykład
prowiadzi dodatkowe działalności.

Tu nie chodzi o markę tylko o kompleksowość możliwości przedstawiania danych w zależności od
ich obiorcy oraz o przedtawienie ich tak by były zrozumiałe dla każdego pracownika. Co z tego że
Pani Ala wygeneruje sobie raport w Excelu i będzie musiała po 3 miesiącach tłumaczyć Menago o
co chodziło jej z tymi lub drugimi wskaźnikami tak? A Pani Jola zrobi swój raport który będzie
podobny ale załóżmy zawierać będzie kilka dodatkowych danych nie ujętych u Ali?

Nie no modeli przypadków takich może być więcej nie mniej jednak tak jak wspomniałem jest
Excel jako narzędzie i jest platforma, która po odpowiednim (ręczę ciężkim wdrożeniu) świadczyć
może kompleksowe usługi obejmujące prace analityczne w całym przedsiębiorstwie jako zespole
procesów biznesowych.

Wojciech Gardziński:

<Reszta ciach>

Po 3. Ja nie twierdzę, że E. i jakieś tam VBA są lepsze niż wszystko inne. Wiem o VBA w BO
itp. Ja tylko wiem, jak to działa po firmach. Niemający pojęcia o niczym (oprócz własnej
prezentacji w Power Poincie) konsultanci robią naprawdę czasami takie wynalazki, że przykro
patrzeć, jak raporty przeliczają się przez 12 godzin, po czym ja np. robię je w 30 sekund
(Przykład rzeczywisty). Nie twierdzę, że ja albo moje rozwiązania są najlepsze. Staram się
tylko, i może aż, dowieść, że marka nie ma tu znaczenia: rozwiązanie jest dobre,

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |17.07.2009, 13:10

Hmm... dzięki za niewątpliwie konkretny głos, ale ... nie zgadzam się.

"Wydajność i logika", "wydajne narzędzia radzące sobie z terabajtami danych"
Wszyscy, i dowolne BI i Excel (lub jego kod VBA) korzysta Z TYCH SAMYCH bibliotek
bazodanowych ADO. Naprawdę nie warto wydawać 'miliona dolków' na narzędzie obrabiające
SQLki. Takowe są za darmo, albo za tzw. symboliczną. Podesłać?
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"Proszę sobie wyobrazić firmę telekomunikacyjną posiadającą 175 różnych źródeł danych
(różnych czyli organizujących je w 175 różnych od siebie logicznych modelach)"
Standardowy przykład na wyższość BI nad nie-BI (cokolwiek to znaczy): Ile jest takowych
'telekomów'? Tak dla jaj, powiem Panu, że moje rozwiązania działają w dwóch 'telekomach',
hehehe.

Terabajty... Tak, jak chce się sprzedać BI, to się straszy terabajtami, a księgowe dalej drukują
obrotówkę na papier, gdzie 'terabajty' to 20 stron maszynopisu. I z tego robią bilanse.

"a potem umożliwić ich pobieranie celem sporządzania "przejrzystych" statystyk i raportów
zarówno tygodniowych jak i miesięcznych."
A kto komu broni takie Excelki (świadome bazodanowo!) zautomatyzować? Proszę nie mylić
tutaj pobierania danych przez importy VBA z automatyzowaniem przez VBA importów przez ADO.

"...jest platforma, która po odpowiednim (ręczę ciężkim wdrożeniu) świadczyć może
kompleksowe usługi obejmujące prace analityczne w całym przedsiębiorstwie jako zespole
procesów biznesowych."
A najlepiej po DZIAŁAJĄCYM PROTOTYPIE EXCELOWYM...

Jest (ta platforma) - tu się zgodzę, ale to nie to co Pan myśli.

pzdr
Wojciech G.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.07.2009, 17:54

ciekawe czy komuś spadnie korona z głowy :)
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/data-min...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.07.2009, 10:12

Spokojnie, nikomu nic nie spadnie.
Takie coś, w prostszej, ale za to w bardziej uniwersalnej wersji (bo nie tylko do SQL Servera - do
wszystkich baz), jest w standardzie Excela od kilkunastu lat - nazywa się MS Query.

http://afin.net/artykuly/gazetaprawna/9.%20MS%20Query.htm

Co z tego, jak nikt tego nie wie..

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.07.09 o godzinie 19:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.07.2009, 19:56

ech...szkoda, że się na tym nie znam ( :( ), ale jak dla mnie to to:

http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/data-min...

i to :

http://afin.net/artykuly/gazetaprawna/9.%20MS%20Query.htm

to dwie różne rzeczy...

Mógłbyś Wojciechu wyjaśnić na czym polega podobieństwo?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2009, 09:20

Zgadza się.
Pierwsze jest:
Bardziej kolorowe, ma parę szablonów, jest tylko do SQL Serwera, jest tylko do Excela 2007,
jest napisane pewnie w .NET, czyli wymaga wypasionego komputera i SQLa w wersji najnowszej.

A tak serio (z punktu widzenia ANALITYKA): Data-mining to w 90 % dostęp do danych
zewnętrznych. Można to robić za pomocą paru technologii: ODBC (stare), ADO lub sterowniki
tzw. natywne (niby nowocześniejsze). Dla analityka różnica jest ŻADNA, tzn jest, ale
niewypowiadana, bo na korzyść ODBC - jest uniwersalne i nie wymaga sprzętu (bo istnieje od 20
lat)

Więc, wracając do pytania: Podobieństwo jest podstawowe: 90% jest funkcjonalnie dokładnie
taka sama, ale jest to bardzo skrzętnie ukrywane, bo inaczej nie byłoby napędu do sprzedaży
technologii.

Prezentowane wykresy to wykresy, liczby to liczby, przełożenie danych na liczby to kwestia
znajomości struktury danych, a w tym poradzić może tylko człowiek, bo każda struktura jest
różna - ale teraz jaśniejsze staje się ograniczenie do SQLS - bo tam struktury są
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standaryzowane.
Ważne w tym jest to, że, na końcu, jednak Excel, a nie żadne tam BI.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2009, 10:06

Panie Wojtku, ale nie chodzi tu o dostęp do danych, a o szereg standardowych analiz, które są
gotowe i można je wykorzystać bezpośrednio na transakcjach. Nowy Excel nie ma ograniczenia
do 65tyś wierszy, nie wiem jak wygląda sprawa z wydajnością.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2009, 12:28

Standardowe analizy to są zwykłe szablony Excela. Pełno ich wszędzie, a już do kupienia to
wręcz multum. A ilość wierszy Excela nie wpływa tu na nic, bo to nie import do excela tylko
pobranie (połączenie) danych do Excela przez ODBC/ADO/OLEDB czy co tam kto chce. To nie ma
związku!

Jednym słowem:
Róbmy szablony, bo to clou tematu.
Temat dostępu do danych, czy też, z drugiej strony, temat prezentacji informacji, Excel załatwia
spokojnie.

A z tymi szablonami (standardowymi analizami) to nie taka prosta sprawa, proszę mi wierzyć.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2009, 17:46

Popatrzcie, jak można ślicznie zepsuć (chciałem napisać mocniej) taki piękny temat, jak
współpraca Excela z Accessem

Tzn. nie temat jest zepsuty tylko jego opis:
http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA102640811033...

Sam MS każe kopiować dane z Excela do Accessa przez "Kopiuj"!!!???
I jak tu się nie zapisać do grupy Excel-VBA i nie uczyć makr krok po kroczku? Makabra...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.08.2009, 16:53

W polskich realiach w wiekszosci firm nikt na to nie zwraca uwagi ( choć spółki giełdowe powinny
z mocy prawa ) ale jest coś takiego jak ochrona informacji. Mimo szczerych chęci nie widzę w
Excelu możliwości zaimplementowania mechanizmów ochrony dostępu do poszczególnych
obszarow danych czy też logowania aktywności wyciągających dane. Potrzebna by była czapa
nad arkuszem realizująca tą funkcjonalność....

Marcin O. edytował(a) ten post dnia 12.08.09 o godzinie 22:49

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |12.08.2009, 22:47
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