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Zapraszam Szanownych na kursik SQL.

To tajemne narzędzie - język zapytań bazodanowych - ma już 20 lat, a ci, którzy tego naprawdę
potrzebują, czyli analitycy finansowi, nie znają go zupełnie i, przez to, boją.
Warto się go nauczyć, bo, okazuje się, że co najmniej połowę roboty programów Business
Intelligence (wszak hurtownia danych jest częścią BI) może zrobić Access, excelowe Query lub
inne wynalazki (gotowe).

Wystarczy się nie bać. Zapraszam. Free.
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1108348/s/1#21...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.08.09 o godzinie 13:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.08.2009, 13:17

Witam,
korzystając, że na chwilę ucichło w tym wątku, postanowiłem dolać odrobinę oliwy :)

Część dyskusji przebiegała na froncie MS Excel kontra reszta świata. Chciałem zauważyć, że są
też dostawcy, którzy postanowili zakopać topór wojenny i zamiast walczyć z masowym
produktem poszli na współpracę. Myślę tu o produktach SAS Institute http://www.sas.com
/technologies/bi/msoffice/index.html, które też nie od wczoraj potwierdzają swoją wartość.
Produkt o nazwie SAS Add-In for Microsoft Office dostarcza bardzo poważne rozwiązania w
okienku MS Excella. Z czymś takim, 'stary' Excell jest jak na sterydach, bo dostaje poważny i
profesjonalny pakiet usług ze świata "rasowej analityki".

Mnie osobiście bardzo odpowiada taki kierunek. Małym ruchem można bardzo silnie wzmocnić
jakość pracy całej rzeszy analityków.
Do dyspozycji jest spory pakiet 'oficeowo' wyglądających kreatorów raportów, statystyk i
wykresów.
Jasne, że wytrawny analityk BI wybierze zaawansowane narzędzie, ale w organizacji częściej
wystarczą prostsze rozwiazania.
A czyż nie po to wymyślono ten cały BI?

Pozdrawiam,
Lech

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2009, 14:05

ale w organizacji częściej wystarczą prostsze rozwiazania.
A czyż nie po to wymyślono ten cały BI?

No nie... we Wrocku (takie miasto, pikne), na Sienkiewicza był kiedyś taki napis (z czeska,
spray'em):
"Svet se posral"

Mnie tu łoją, że Excel fuj, a Pan mówi, że się jakiś wielki zniża.
I że można raport w Excelku z bazy danych zrobić, a nie traktować go BiAjem...
A kysz!

(Witam w Klubie.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.08.2009, 23:27

Kiedyś, ale nie w prehistorycznych czasach, ktoś (w SASie) miał może cichą nadzieję, że skoro
MicroMiekki wchodzi na rynek BI, to może przy okazji wykosi trochę rynek dostawców "gołych
końcówek" do BI, eg. Cognos, Hyperion, BO ...
MS miał szansę potencjał na opanowanie "małego BI" dla małych i średnich firm.
Dziś widać, że tak się nie stało...

SAS od tego czasu mocno rozbudował swój oręż. Z dużą dbałością traktuje segment tzw. cienkich
klientów, choć nie zapomina o rozwiązaniach skali enterprise. Ilość dostępnych technologii i
dedykowanych rozwiązań powala. Można powiedzieć, że lepiej dopasował się do rynku i otworzył
na nowe trendy i oczekiwania klientów.

Szkoda, że Microsoft tak nie traktuje własnego masowego rynku...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 10:29

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/7
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MS miał szansę potencjał na opanowanie "małego BI" dla małych i średnich firm.

Miał, fakt. I ma dalej, tylko dalej jest tak, jak Pan napisał.

Kupiłem wczoraj w Empiku (reklama) książkę "MS Office 2007 Business Intelligence" (reklama)
p. Dougha Hartsa. Stówka, znaczy się, specjalistyczna.
Po pobieżnym przejrzeniu: niezła, jeśli chodzi o treść i technikę, ale architektura... makabra. MS
traktuje klientów Excela rzeczywiście jako cienkich klientów - cienkich w pejoratywnym,
nie-architekturowym znaczeniu.
Bardzo fajny jest schemacik, gdzie to są poszczególne aplikacje na linii od desktopa do wielkich
serwerów i BiAjów (s.254) pt. "Macierz Microsoft BI"

I tak, Excel jest DALEJ OD BI niż, uwaga!, Visio i Power Point !!!???
I jak tu się nie zapisać do grupy "VBA"?

(...) otworzył na nowe trendy i oczekiwania klientów.

Chciało by się rzec: wreszcie.

Szkoda, że Microsoft (...) nie traktuje własnego masowego rynku...

poważnie.

Zapraszam do grupki http://www.goldenline.pl/grupa/afin-net/

Edit: literówki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 11:05

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2009, 11:00

Wojciech Gardziński:

Miliony ludzi piszą miliony formuł WŁAŚNIE PO TO. Czasami lepiej, czasami gorzej, czasami
nie wiedzą, co Excel potrafi... więc piszą źle, naokoło itp.
Ale przekształcają dane w informacje. W Excelu. Dotyczy 90% populacji.

Więc pytam, dlaczego tak jest?
;)

jak mówi stare przysłowie "garbage in garbage out" czyli jak się ma kiespkie dane to mistrz
świata w excelu nic nie poradzi... dostanie wielkie g....

BI to dane i system ich przetwarzania na równych prawach. excel to tylko przetwarzanie, ale
zgadzam się, że często excel wystarczy, zaczynaja się schody gdy trzeba bezpiecznie takie
wyniki pzretwarzania do wtórnego użycia udostęniać... i tu już systemy drązenia danych maja
przewagę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 14:20

Dominik Kacprzak:

Dobrze wdrożone BI - elastyczny model danych, wydajny - jest w stanie ograniczyć łzy userów
do chusteczek nie Twojego ramienia.

uff w końcu ktos to napisal :), bywa że drąże temat podczas analizy i ktos pyta "a po co o tym
rozmawiamy", ja "żeby Pan nie płakał za rok", "ale ja nie będe plakał", na to ja "z mojego
doświadczenia płacze prawie kazdy kto upraszcza model i chce przed tym Pana uchronić", itp.,
itd.

BI to nie tylko system raportowania (w tym excel) i transakcyjne bazy pakietów ERP (to
nazywam rzeźnią raczej, szczególnie jak model danych transakcyjny ma wbudowane
przechowywanie historii).

BI to model danych ukierunkowany na przechowywanie historii zamaist stanu bieżącego. Często
słyszą informatyków u klientów: "my taki raport wygenerujemy z naszej bazy, ta hurtownia nam
nie potzrebna", i tu zacytuję innego mojego kolegę "zapytanie sql do bazy transakcyjnej i
wyrafinowany raport ma tyle w metrach bieżących co to samo ale w centymetrach do dobrze
zaprojektowanej hurtowni. Po drugie "zwykły użytkownik" nie stworzy sam takiego zapytania a
to, że ktos w firmie potrafi jest raczej wada niz zaleta (co robimy jak jest na urlopie?).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 14:34

Wojciech Gardziński:

Zapraszam Szanownych na kursik SQL.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/7
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To tajemne narzędzie - język zapytań bazodanowych - ma już 20 lat, a ci, którzy tego
naprawdę potrzebują, czyli analitycy finansowi, nie znają go zupełnie i, przez to, boją.
Warto się go nauczyć, bo, okazuje się, że co najmniej połowę roboty programów Business
Intelligence (wszak hurtownia danych jest częścią BI) może zrobić Access, excelowe Query lub
inne wynalazki (gotowe).

Hm... w zasadzie można pracownikow wysłac na szkolenie z javy i zakazać zatrudnianai
programistów... przemyśle to jeszcze...

Ale ja sie bardzo ciesze, że sa takie szkolania :), ludzie po nich przychodzą do mnie i mnie
podobnych,

mój kolega, obrzydliwie drogi kierownik projektu, zawsze mi mówi: Jarek, ja już nie dyskutuję
nigdy z tezą, że Pan Jasio, pracownik u klienta, poprowadzi ten projekt za darmo jako
pracownik, siadam na schodach i czekam aż Pan Prezes przyjdzie i zada pytanie "od kiedy może
Pan zacząć bo nie intersuje mnie ile Pan bieze, zapłacę" ... on nie umiera z głodu, zaręczam
Wam :)

a co do excela który może wszystko to inne przysłowie "facetowi z młotkiem w ręku wszystko
kojarzy się z gwoździem"...

P.S.
Jestem tu nowy i sie dorwałem :), przepraszam...

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 14:45

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 14:45

Rzeźnia, proszę Szanownego, to robienie BI do trywialnych problemików.

Czy ja proponuję robienie raportów-list Excelowych o kilkudziesięciu tysiącach wierszy? Nie, to
Wy tak myślicie.
Hurtownia być musi, bo architektura musi być skalowalna i wielostopniowa. Ale robienie BI po
to, żeby z niego wyciągać raporty -listy Excelowe, to, Pan wybaczy,... dziecinada, znaczy się
praktyka.

A użytkownik, ta... gdzież on się tak dobrze czuje, jak nie w Excelu?

P.S. Ależ, spokojnie, nie takie tu Prawdziwki bywali.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 14:51

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2009, 14:49

Wojciech Gardziński:

Rzeźnia, proszę Szanownego, to robienie BI do trywialnych problemików.

tu zgoda ale poprosze o definicje trywialności w BI, mowa o trywialnym zapytanie do bazy, o
trywialnym (dwie liczby) wyniku analiz... inne propozycje?

Czy ja proponuję robienie raportów-list Excelowych o kilkudziesięciu tysiącach wierszy? Nie, to
Wy tak myślicie.

Nie ja (w liczbie pojedynczej) mówię np. o raporcie sprzedaży na cztery linijki na podstawie
danych za ostatnie pięć lat w supermarkecie

Hurtownia być musi, bo architektura musi być skalowalna i wielostopniowa.

Oj.... z całym szacunkiem - hurtownia to inny, nierelacyjny model danych a nie architektura, to
drugie to tylko jej implementacja...

hurtownia to może byc mały serwerek z MS SQL tylko, że dane będa inaczej zorganizowane...
słuszał Pan o wielowymiarowych (to nie są modele relacyjne) modelach danych? Bo wie Pan, że
w systemach transkcyjnych, których uczy Pan używać z poziomu excela, takich danych nie
ma....(mam nadzieję, że Pan wie!), wie Pan zapewne także, że excel potrafi z takich danych
korzystać ...

Ale robienie BI po to, żeby z niego wyciągać raporty -listy Excelowe, to, Pan wybaczy,...
dziecinada, znaczy się praktyka.

ale o tym nikt nie mówi..

A użytkownik, ta... gdzież on się tak dobrze czuje, jak nie w Excelu?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/7
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u mamy... u mamy...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 15:03

No nie, widać że Pan tu nowy. Spoko.

Proszę Pana :),
Niech Pan sobie wyobrazi, że wiem co to analizy wielowymiarowe.
Czy to że robiłem projekty HD dla firm wielooddziałowych o baaardzo dużym obrocie, wystarczy?
Robiłem je ... wzbogaconym Excelkiem , a potem kopiuj-wklej do SQL AS. szybciutko, sprawnie,
działa super.

Co do raportu sprzedaży z tych lat w supermarkecie, czy gdzieś tam...
http://www.goldenline.pl/forum/ms-access/1106940/s/2#2...
(taki przykładzik, ja to uważam za trywialny problem, a ludzie kupują BiAjki)

To Pan myśli, i nie tylko Pan, MS(!) i jego pisarze również (patrz wyżej o książce o E2007 BI) że
Excel to tabelka.
Pana klienci mogą mieć dowolny raport w 10 minut, proszę Pana, bez żadnego BI. Trzeba się
tylko trochę douczyć... Excelka i... SQLka.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 15:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2009, 15:13

ja tylko napiałem, że "prędziutki raporcik" z transakcyjnej bazy relacyjnej to nie to samo co
"prędziutki raporcik" z bazy wielowymiarowej... tylko tyle,

nigdzie nie poddałem w watpliwość tego, że pracuje Pan od lat w biaju... jeśli tak to Pan odebrał
to bardzo przepraszam

P.S.
czy ktos tu już podawał definicje BI? Jakiej używamy w tej dyskusji bo chyba każdy tu mówi o
czym innym...:( bo o ile mi suie wydaje BI to szeroko pojęte raportowanie gdzie źródłem danych
są bazy danych. Hurtownie wp ostaci baz wielowymiaroych buduje się by:
- zebrac dane z wielu dostępnych źródeł
- uporządkowac je (te dane) specjalnie pod kątem analiz historycznych i optymalnie dla raportów
dotyczących historii

Tak więc jak tu zachowa się excel jeśli dam mu (jego użytkownkowi) liste rozrzuconych po
organziacji apliakcji kazda z baza o innej strukturze, do tego kilkadziesiąt płaskich plikow w
różnych formatach i to wszystrko ma sie dziac "samo na bieżaco".

To sie nazywa ETL - narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla hurtowni danych
(ang. Extract, transform, and load) i jest to proces ciągły.

Mam wrażenie, że BI zostało tu sprowadzone do raportowania z jednej bazy posiadanej aplaikcji
a to faktyczni ejest pikuś, mały pikus.... chyba nie znalażłem funckjonalności ETL w Excelu ale
nie znam go aż tak dobrze...

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 26.08.09 o godzinie 15:51

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 15:41

Ależ mówię, spoko.
(Nie będę cytował, bo szkoda miejsca)

Hurtownie zresztą przygotowuje się dwutorowo, i ROLAP i MOLAP. Ci, co robią tylko
wielowymiarowe, jęczą potem strasznie, bo pani Kasia zechce kiedyś na pewno jakiś numer
faktury, albo coś posłownikować po nowemu, itp.
A to, że pewne rzeczy strasznie trudne i niemożliwe, można zrobić w 10 minut, to też, proszę
Pana, fakt.
Przykładzik:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_BudgetingSyst...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2009, 15:51

Wojciech Gardziński:

Ci, co robią tylko wielowymiarowe, jęczą potem strasznie, bo pani Kasia zechce kiedyś na
pewno jakiś numer faktury, albo coś posłownikować po nowemu, itp.

niezrozumiałem, poprosze o jakis bardziej łopatologiczny opis...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/7
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2009, 15:53

No dobrze:
Pewna firma kupiła sobie BiAjka, drogiego.
Strasznie drodzy konsultanci wysmażyli HD, oczywiście fantastyczną, wielowymiarową, ślicznego
SPSa do tego z tabelami przestawnymi itp.
Po czym zmienił się słownik - siłą rozpędu wezwali kogo trzeba, zapłacili dużo i dostali nawet, że
mogą sobie słownik uaktualniać. (Sukces)

Potem zmieniły się przepisy. Dostawca zażądał takiej kwoty, że już się nie zdecydowali na
zmianę, ale na szczęście, zobaczyli, że z SPSa można tabelkę do Excelka i działa. Więcej nie
uruchomili SPSa.
Hurtownia miała niestety tylko wymiary poustawiane tak jak było w SIWZ, zrobionym rok temu.
To co, jak robią?
Tabela przestawna rozciągnięta na maksa, słownik paru pozycji w arkuszu obok i
WYSZUKAJ.PIONOWO rulez.

BI że hej.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2009, 16:00

Jarek Żeliński:

ja tylko napiałem, że "prędziutki raporcik" z transakcyjnej bazy relacyjnej to nie to samo co
"prędziutki raporcik" z bazy wielowymiarowej... tylko tyle,

nigdzie nie poddałem w watpliwość tego, że pracuje Pan od lat w biaju... jeśli tak to Pan
odebrał to bardzo przepraszam

P.S.
czy ktos tu już podawał definicje BI? Jakiej używamy w tej dyskusji bo chyba każdy tu mówi o
czym innym...:( bo o ile mi suie wydaje BI to szeroko pojęte raportowanie gdzie źródłem
danych są bazy danych. Hurtownie wp ostaci baz wielowymiaroych buduje się by:
- zebrac dane z wielu dostępnych źródeł
- uporządkowac je (te dane) specjalnie pod kątem analiz historycznych i optymalnie dla
raportów dotyczących historii

Tak więc jak tu zachowa się excel jeśli dam mu (jego użytkownkowi) liste rozrzuconych po
organziacji apliakcji kazda z baza o innej strukturze, do tego kilkadziesiąt płaskich plikow w
różnych formatach i to wszystrko ma sie dziac "samo na bieżaco".

To sie nazywa ETL - narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla hurtowni danych
(ang. Extract, transform, and load) i jest to proces ciągły.

Mam wrażenie, że BI zostało tu sprowadzone do raportowania z jednej bazy posiadanej
aplaikcji a to faktyczni ejest pikuś, mały pikus.... chyba nie znalażłem funckjonalności ETL w
Excelu ale nie znam go aż tak dobrze...

Podziwiam Pana zdolności dydaktyczne, dziękuję za jakże przydatne informacje!
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1002560
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/991162/s/1#192...
Na razie starczy. Proszę o kolejną dawkę wiedzy!

P.S.
Przeczytałem pana wypowiedź raz jeszcze i na spokojnie. I, ... hehe, doceniam.
Pan (ale nie mówię tu tylko do Pana) nie wie jeszcze za bardzo, jak to się je, jakieś SQLki, hasło
'Excel' (wiadomo jak się kojarzące) odmieniane przez przypadki, itp.

Ja (serio) wiem, że ciężko zrozumieć, dla mnie prosty, fakt:
BI to zestaw narzędzi, zmierzających do przekształcenia danych, i to jeszcze rozproszonych, w
informacje biznesowe. Wszyscy od lat (MS, setki dostawców, teoretycy) tłumaczą: BI to sprawa
strasznie skomplikowana, wymaga wielkich serwerów i wielkiej informatyki. miliony informacji,
terefere.
Pan w poście cytowanym wrócił do źródeł - do definicji. Super.
I co? I okazuje się (pokazuje to co chwilę), że większość procesów informatycznych, kojarzących
się standardowo z wielkim BI, może załatwić Excel (oczywiście nie jako tabelka)! Tak, Excel.
Całe moje narzędzie, czyli ów AFIN.NET, jest napisany w Excelu i jego VBA.
Zdziwiony? A ja się dziwię, że Pan jeszcze nie ma Play Fresh. :)

AFIN.NET został napisany tylko po to, żeby ujawnić to, co Excel ma w sobie (ADO, OLAP,
ODBC,...). Lubi Pan cytaty ze starożytnych, to może zapodam jeden: "Ta rzeźba była w tym
kamieniu od zawsze, ja ją tylko odkryłem."
Próbował Pan z początku podejść do tematu sarkastycznie. Doceniam, "Sarkazm jest najlepszym
testem dla prawdy." I co, obroniła się?

Poproszę serio o powtórne zdefiniowanie BI. Ja postaram się pokazać, jak można to zrobić bez
"szczęścia w roli głównej". Po prostu - zrobić.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.08.09 o godzinie 09:34
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 5  6  7  8  9  …  82     Następna »

A gdzie w standardowej instalacji excela jest ten afin.net? czy to coś darmowego do pobrania ze
stron Microsoftu?

Ile będzie u Pana kosztowało i ile potrwa wykształcenie mojego księgowego do tak wysokiego
poziomu jaki Pan prezentuje? Proszę o wiążąca ofertę bo mój księgowy poważnie o tym myśli...
ale ofertę proszę przedstawić tu a nie na priva bo chyba będzie wielu chętnych.

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 27.08.09 o godzinie 09:24

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.08.2009, 09:22

Ależ, proszę bardzo.

Oferta:
Narzędzie: 100 €.
(Wyceniam w Euro, bo mam taki kaprys, jesteśmy w Europie.)
Wykonanie dostępu do bazy;
Oczywiście bazy mają różny stopień komplikacji, może to być trywialne i natychmiastowe, może
zająć i dzionek.
Przysyła pan strukturę bazy i jakiś szczątek zniekształconych danych i ja mówię ile za usługę:
100-500 €

Szkolenie zrobię TUTAJ, za darmo. A właściwie to nie wiem, czy jest sens się powtarzać, bo już
jest:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

"...ofertę proszę przedstawić tu a nie na priva..." Więcej wiary!
Teraz ja pozwolę sobie na odrobinę sarkazmu:
Ale, jak zrobimy, to Pan to szczegółowo TUTAJ, nie na priva ;), OPISZE.

P.S. aaa, termin...:
JEDEN DZIEŃ.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.08.09 o godzinie 09:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.08.2009, 09:42

Jarek Żeliński:

A gdzie w standardowej instalacji excela jest ten afin.net? czy to coś darmowego do pobrania
ze stron Microsoftu?

Nie odniosłem się jeszcze do powyższego.
Nie ma tego w standardzie Excela i nie jest do pobrania ze stron MS, bo, jak cierpliwie tłumaczę,
MS traktuje Excela jako tabelkę, więc być nie może.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.08.2009, 09:59

Jarek Żeliński:

Ile będzie u Pana kosztowało i ile potrwa wykształcenie mojego księgowego do tak wysokiego
poziomu jaki Pan prezentuje? Proszę o wiążąca ofertę bo mój księgowy poważnie o tym
myśli... ale ofertę proszę przedstawić tu a nie na priva bo chyba będzie wielu chętnych.

Panie Wojtku, nie odpowiedział Pan na kluczowe pytanie.. a ja obiecuje, że wszystko napisze tu
na forum.

Poproszę konkrety:
- koszt i czas wyszkolenia księgowego do Pana poziomu wiedzy
- prawdopodobieństwo że on (ten księgowy) osiągnie Pana poziom
- koszt licencji znam 100 EUR

Jak Pan odpowie na powyższe pytanie to ja coś Panu także tu publicznie pokażę :)

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 27.08.09 o godzinie 15:45
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