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Wojciech Gardziński:

Z naciskiem na słowo "wolna". Bo biajki są sztywne, że hej i jakoś nie zamierzają się szybko

zmienić.

czasami jest to zaleta - bo dołożenie w skoroszycie wiersza czasami może rozłożyć domek z kart

w Excelu na łopatki.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.05.2011, 15:54

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Z naciskiem na słowo "wolna". Bo biajki są sztywne, że hej i jakoś nie zamierzają się

szybko zmienić.

czasami jest to zaleta - bo dołożenie w skoroszycie wiersza czasami może rozłożyć domek z

kart w Excelu na łopatki.

Tak, jeżeli robimy to tzw. klasyczną exeliozą, czyli łączami.

Ale wiemy, że można inaczej.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 22:37

Cytata z linkedinka:

Paul te Braak • I suppose, all the analysts that have built their own systems that weren’t

sanctioned and supported by IT have been implementing self-service BI. When excel became too

much for them they moved to access and then to some other sql engine if need be. This has

certainly been going on for a long time!

What we are really talking about it a new toolset that allows this activity to be

consolidated onto one platform and better managed by the end user?

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

(pogrubienie moje)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.05.11 o godzinie 12:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 23:41

Nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę... !!!

(I to, naprawdę, nie jest mój chory sen!)

Nowości ze świata BI:

TERADATA - to baza danych!!!

(a wg Teradaty coś zgoła innego)

"Teradata is a leading provider of powerful, enterprise analytic technologies and services that

include Data Warehousing, Business Intelligence and CRM ..."

http://teradata.com/

MICROSTRATEGY - "takes aim at self-service BI"

http://www.networkworld.com/news/2011/041911-microstra...

Gdzie się podziały tamte prywatki...?

http://www.microstrategy.com/dashboards/index.asp#gallery

Obstawiamy

- Czym jutro będzie Oracle BI?

a) interfejsem excelowym Oracle eBSa?

b) zakupem, warunkującym ciągłość poprawek w ERP?

c) czystym marketingiem?

- Czym jutro będzie SAP BO?

a) prezenterem raportów excelowych?

b) światem obiektów pozaziemskich?

c) platformą wiżualbejzikowania?

- Czym będzie jutro QlikView?

a) gwiazdą szwedzkiej edycji serialu "Ojciec Mateusz" (bo łapie przestępców w Szwecji)

b) bezpłatnym gratisem jakiejś firmy, oferującej farmy serwerowe

c) "american dream"-em. Ostatnio jest nowa wersja QV na iPady (oferująca "dostęp do
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wszystkich danych na urządzeniach mobilnych", tralalala), czyli gruby klient (aplikacja) na

cienkim kliencie (urządzenie i dostęp do sieci).

Dlaczego "american-dream"? Bo Ameryka to kraj grubasów na cienkim ratingu wypłacalności.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.05.11 o godzinie 13:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.05.2011, 12:40

Wojciech Gardziński:

Nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę... !!!

(I to, naprawdę, nie jest mój chory sen!)

Nowości ze świata BI:

TERADATA - to baza danych!!!

(a wg Teradaty coś zgoła innego)

"Teradata is a leading provider of powerful, enterprise analytic technologies and services that

include Data Warehousing, Business Intelligence and CRM ..."

http://teradata.com/

czym Pan proponuje zastąpić Teradatę?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.05.2011, 13:23

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę... !!!

(I to, naprawdę, nie jest mój chory sen!)

Nowości ze świata BI:

TERADATA - to baza danych!!!

(a wg Teradaty coś zgoła innego)

"Teradata is a leading provider of powerful, enterprise analytic technologies and services

that include Data Warehousing, Business Intelligence and CRM ..."

http://teradata.com/

czym Pan proponuje zastąpić Teradatę?

Accessem - w przypadku rozwiązań typowo lokalnych i

MySQL-em gdy cokolwiek opiera się o sieć (lub PostgreSQL - od czasu gdy MySQL jest Oracle'a

to się mało rozwija ;) )

Nie, no dobra, bez żartów SQLS i SQLS Express też dają radę i łatwiej się przekwalifikować

specjalistom

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.05.11 o godzinie 13:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |12.05.2011, 13:26

Wojciech Gardziński:

Accessem - w przypadku rozwiązań typowo lokalnych i

MySQL-em gdy cokolwiek opiera się o sieć (lub PostgreSQL - od czasu gdy MySQL jest

Oracle'a to się mało rozwija ;) )

Nie, no dobra, bez żartów SQLS i SQLS Express też dają radę i łatwiej się przekwalifikować

specjalistom

Funkcjonalnie da się zastąpić Teradatę czymkolwiek co posiada obsługę SQL. Tu ma Pan

oczywiście rację, ale wydajnościowo wszystko to co jest wymienione powyżej zostaje w tyle

(niektóre daleko daleko).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.05.2011, 15:20

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Accessem - w przypadku rozwiązań typowo lokalnych i

MySQL-em gdy cokolwiek opiera się o sieć (lub PostgreSQL - od czasu gdy MySQL jest

Oracle'a to się mało rozwija ;) )

Nie, no dobra, bez żartów SQLS i SQLS Express też dają radę i łatwiej się przekwalifikować

specjalistom
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Funkcjonalnie da się zastąpić Teradatę czymkolwiek co posiada obsługę SQL. Tu ma Pan

oczywiście rację, ale wydajnościowo wszystko to co jest wymienione powyżej zostaje w tyle

(niektóre daleko daleko).

OK. Mi chodzi o to, żeby w BI nazywać rzeczy po imieniu.

Być może Teradata jest świetną bazą danych, doskonale nadająca się na hurtownie danych,

wszystko w tyle, itp., ale nie jest "czyniącym szczęście BI", jak się reklamuje!

Ja miewam na kursach ludzi, mających Teradatę. Uczą się VBA.

Co tam w temacie pozostałych?

(Przyznaję celność powyższego strzału.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.05.11 o godzinie 15:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.05.2011, 15:35

Wojciech Gardziński:

OK. Mi chodzi o to, żeby w BI nazywać rzeczy po imieniu.

Być może Teradata jest świetną bazą danych, doskonale nadająca się na hurtownie danych,

wszystko w tyle, itp., ale nie jest "czyniącym szczęście BI", jak się reklamuje!

Ja miewam na kursach ludzi, mających Teradatę. Uczą się VBA.

Mogę się założyć, że wszystkie BI oraz ETL (oprócz tego od Oracle ;))) bardzo chętnie by działały

na Teradacie jako bazie danych. Nadaje się do tych zastosowań, bo została z gruntu stworzona

do tego, żeby wszystkie zapytania/ładowania przetwarzać równolegle. Nie nadaje się za bardzo

tam, gdzie potrzebna jest baza do systemu typowo transakcyjnego, gdzie jest mnóstwo operacji

na pojedynczych rekordach (ERP itp). Dlatego się reklamują jako do zastosowań BI. Nigdy nie

używałem, ale obiło mi się o uszy, że mają takie narzędzie Teradata Warehouse Miner. Zdaje

się, że tam jakiś BI już jest.

Co tam w temacie pozostałych?

Pozostałych baz? Jak nie ma dużo danych, to nie sądzę, żeby komuś robiło różnicę, czy zapytanie

działa 5s czy 0,5s.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.05.2011, 16:06

Łukasz Kurowski:

nie sądzę, żeby komuś robiło różnicę, czy zapytanie działa 5s czy 0,5s.

vs

wydajnościowo wszystko to co jest wymienione powyżej zostaje w tyle

(niektóre daleko daleko).

;)

Pozostałych baz?

Nie. Pozostałych biajów flagowych.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.05.2011, 18:53

Wojciech Gardziński:

Łukasz Kurowski:

nie sądzę, żeby komuś robiło różnicę, czy zapytanie działa 5s czy 0,5s.

vs

wydajnościowo wszystko to co jest wymienione powyżej zostaje w tyle

(niektóre daleko daleko).

;)

vs

"Moim zdaniem jest dużo lepsza niż Access. Do dużych wolumenów danych (grube gigabajty)

nadaje się znakomicie".

Cytat za:

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Tu może wytłumaczę, co uważam za grube gigabajty... Co najmniej kilka giga w jednej tabeli
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faktów, a tabel przynajmniej kilkadziesiąt z czego niektóre w setki GB. Miałem okazję porównać

wydajność pomiędzy Oracle i Terdatą z podobną ilością danych i podobnym skomplikowaniem

zapytań. Oracle to godzina i powyżej, a Teradata minuty. Mniej więcej proporcje 10:1. Jakbym

miał wybierać pomiędzy MySQL i czasami wykonania zapytań do 10 sekund i Teradatą z czasami

wykonania 100 razy mniejszymi, to wybór jest oczywisty. Kwestia skali zawsze jest czynnikiem

który determinuje wybór...

Pozostałych baz?

Nie. Pozostałych biajów flagowych.

A co z nimi? Bo one to chyba się nie podszywają pod bazy danych...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.05.2011, 20:54

Łukasz Kurowski:

"Moim zdaniem jest dużo lepsza niż Access. Do dużych wolumenów danych (grube gigabajty)

nadaje się znakomicie".

Tu może wytłumaczę, co uważam za grube gigabajty... Co najmniej kilka giga w jednej tabeli

faktów, a tabel przynajmniej kilkadziesiąt z czego niektóre w setki GB. Miałem okazję

porównać wydajność pomiędzy Oracle i Terdatą z podobną ilością danych i podobnym

skomplikowaniem zapytań. Oracle to godzina i powyżej, a Teradata minuty. Mniej więcej

proporcje 10:1. Jakbym miał wybierać pomiędzy MySQL i czasami wykonania zapytań do 10

sekund i Teradatą z czasami wykonania 100 razy mniejszymi, to wybór jest oczywisty.

Kwestia skali zawsze jest czynnikiem który determinuje wybór...

No dobra - pod wrażeniem! Konkret jest konkret.

Tak samo jak ja zdębiałem swojego czasu jak Firebird policzył coś tam kilka razy szybciej niż

Access

http://afinnet.blogspot.com/2011/01/firebird.html

Ale za chwilę przyszła refleksja - co z tego, skoro tego nikt nie ma i nie zna? To samo pewnie z

Teradatą - nikt nie będzie kupował 3 razy lepszej bazy za cenę biaja!

Ale... zapraszam do lektury...

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_IdeaOfAfinNet...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.05.2011, 21:04

No, biajki!

Proszę się mi tu sprężyć i ofuknąć Panią Olę!

http://www.goldenline.pl/forum/733688/makra-i-visual-b...

Pani z Pekaosa, z Zespołu Prognoz i Analiz Rynkowych (matecznik biajów!!!!), ma ze sto biajów,

kasy na drugie sto, a ona takie rzeczy...

To ona nie ma pulpitu?

To ona chce wordowe raporty? a nie na portala-tralalala?

Excela do danych? A gdzie "kluczowe tajemnice"?

A Wy nic? A może... się zgłosicie, żeby powiżualbejzikować troszku?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.05.11 o godzinie 14:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |16.05.2011, 14:43

Wojciech Gardziński:

No, biajki!

Proszę się mi tu sprężyć i ofuknąć Panią Olę!

http://www.goldenline.pl/forum/733688/makra-i-visual-b...

Pani z Pekaosa, z Zespołu Prognoz i Analiz Rynkowych (matecznik biajów!!!!), ma ze sto

biajów, kasy na drugie sto, a ona takie rzeczy...

To ona nie ma pulpitu?

To ona chce wordowe raporty? a nie na portala-tralalala?

Excela do danych? A gdzie "kluczowe tajemnice"?

A Wy nic? A może... się zgłosicie, żeby powiżualbejzikować troszku?

Warto dodać, że w Bezetwubeka mają podobnie... :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.05.2011, 15:19
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Paweł Jędrasiewicz:

Wojciech Gardziński:

No, biajki!

Proszę się mi tu sprężyć i ofuknąć Panią Olę!

http://www.goldenline.pl/forum/733688/makra-i-visual-b...

Pani z Pekaosa, z Zespołu Prognoz i Analiz Rynkowych (matecznik biajów!!!!), ma ze sto

biajów, kasy na drugie sto, a ona takie rzeczy...

To ona nie ma pulpitu?

To ona chce wordowe raporty? a nie na portala-tralalala?

Excela do danych? A gdzie "kluczowe tajemnice"?

A Wy nic? A może... się zgłosicie, żeby powiżualbejzikować troszku?

Warto dodać, że w Bezetwubeka mają podobnie... :)

Wszędzie jest podobnie.

A ja to próbuję wykrzyczeć od dwóch lat.

Ale, niestety, chyba jestem jakiś kaprawy, jąkała albo jaki ruski, bo nikt mnie nie rozumie :(

pzdr.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.05.2011, 15:56

a wiadomo jakich danych to ma dotyczyć?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.05.2011, 19:05

Andrzej O.:

a wiadomo jakich danych to ma dotyczyć?

Oczywiście. Chodzi o budżet zużycia ołówków i statystyki picia kawy.

Przecież czymże innym może zajmować się Zespół Prognoz i Analiz Rynkowych Ogromnego

Banku?

Kluczowe Informacje obrabiane są wszak przez owe sto biajów, a armia informejtików, sorka,

CIO, vice-CIOs, vice-vice-CIOs i vice-vice-vice-CIOs administrują bezpieczeństwem Danych

Kluczowych i nicaletonic nie wyślizgnie się do programów, nie oferujących nawet minimalnego

poziomu zabezpieczeń Danych Kluczowych.

P.S.

No, chyba, że Użytkownik, w przerwie pica kawy, zrobi sobie wydruk - sorka: RAPORT SYSTEMU

BI! - czyli poczciwego CSV-ka... no i dalej, jak w oryginale... kilka makr, kilka VLooupków,

ciutkę (tysiące) linków, takie tam, standardy dżezowe.

Pamiętajmy! Excelioza to groźna choroba - trzeba ją leczyć!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 09:03

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.05.2011, 21:19

Jak wiadomo, semantyka w BI jest bardzo-bardzo-bardzo ważna.

A więc, rozszyfrujmy wreszcie, co oznacza skrót "BI"!

BI = BoldItalic, czyli, po polsku - "czysta forma".

Odmiany (dla purystów językowych, wszak BI jest precyzyjne, jak JWP):

bolditalik, bolditalika, bolditalikowi, itp. (dawniej: biaj)

oraz

bolditaliki, bolditalików, bolditalikom, itp. (dawniej: biajki)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 10:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 10:04

Panie Wojtku, w poście jest napisane, że:
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"ze źrodeł zewnętrznych (także stron internetowych); tworzenia dynamicznych wykresów a także

tworzenia jednego dokumentu word z kilku (wraz z updatem łaczy."

A więc nie chodzi o pobranie danych z baz klienta a źródeł zewnętrznych.

Jesli więc robi to tylko ta osoba lub nawet dwie osoby w tym dziale - to faktycznie budowanie

całego BIaja z potężnym interfejsem zasilanym z wykupionego źródła zewnętrznego pewnie mija

się z celem.

Natomiast jeśli tę sama operację miało by powtarzać kilkanaście/dziesiąt osób, za każdym

razem poświęcając ileś godzin na sparametryzowanie dynamicznego zapytania to z punktu

widzenia firmy jest to strata kilku godzin razy kilkanascie/dziesiąt osób.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 10:10

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.05.2011, 10:05

Andrzej O.:

Panie Wojtku, w poście jest napisane, że:

"ze źrodeł zewnętrznych (także stron internetowych); tworzenia dynamicznych wykresów a

także tworzenia jednego dokumentu word z kilku (wraz z updatem łaczy."

A więc nie chodzi o pobranie danych z baz klienta a źródeł zewnętrznych.

Panie Andrzeju, już mnie Pan zaczyna denerwować swoją niekompetencją ;)! (Proszę częściej -

'gupie' /pisownia celowa/ pytania są najlepsze.)

Przecież WSZYSCY wiedzą, że tfu-excelki i tfu-accesski i tfu-csvki to źródła ZEWNĘTRZNE dla

systemu BI. System BI to maczo, a świat dzieli się na maczo i nie-maczo.

(A swoją drogą, to owe tfu-excelki, to najczęściej po prostu raporty z owego BI.)

Jesli więc robi to tylko ta osoba lub nawet dwie osoby w tym dziale - to faktycznie budowanie

całego BIaja z potężnym interfejsem zasilanym z wykupionego źródła zewnętrznego pewnie

mija się z celem.

Mija.

Natomiast jeśli tę sama operację miało by powtarzać kilkanaście/dziesiąt osób, za każdym

razem poświęcając ileś godzin na sparametryzowanie dynamicznego zapytania to z punktu

widzenia jest to strata kilku godzin razy kilkanascie/dziesiąt osób.

Pięć (no, może, pięćdziesiąt) SQLków do napisania i po zawodach.

A, od kiedy można parametryzować zapytania dynamiczne w BI?

Chodzi Panu zapewne o rozwijane listy w RS-kach = ciągłe klikanie w rozwijane listy, żeby

osiągnąć wiele sparametryzowanych raportów...

No tak, automatyzacja, że hej.

Jak Pan wie, w takim tfu-AFINIE to parametry w Excelku i 'skopiuj w dół'.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 10:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 10:14
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