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Andrzej O.:

No widzi Pan - nie jest Pan w stanie wydzielić jednej strony z trzech :)
Do tego potrzebny jest BI :)

To proszę to napisać u konkurencji!
Pan Michał szuka tam rozpaczliwie powodów, w których BI jest lepsze od Excela - "BI lepiej
wydziela jedną stronę z trzech" (też nie rozumiem, ale któż, oprócz Pana Andrzeja, rozumie BI?)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.01.2012, 21:27

Wojciech Gardziński:

"BI lepiej wydziela jedną stronę z trzech" (też nie rozumiem, ale któż, oprócz Pana Andrzeja,
rozumie BI?)

no właśnie natym polega wielowymiarowość, że nie pobiera postów z worka wątku tylko je
wymiaruje na wątek, strony i posty.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.01.2012, 21:47

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

"BI lepiej wydziela jedną stronę z trzech" (też nie rozumiem, ale któż, oprócz Pana
Andrzeja, rozumie BI?)

no właśnie natym polega wielowymiarowość, że nie pobiera postów z worka wątku tylko je
wymiaruje na wątek, strony i posty.

Tym postem dowiódł Pan, że jest Pan swój. (!!!)
Pana też nikt nie rozumie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.01.2012, 22:30

krOtka piłka :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.01.2012, 19:30

No to, jak się tak, lowciamy, sorka, lovciamy, to może byśmy zebrali tu do kupki ludków,
których nikt nie rozumie...
Mam na myśli naszego Redaktora, Pana Marcina Ch. ...

Panie Marcinie, wyleczył się Pan już z http://bi.pl, czy jeszcze nie?
Rozumiem(y), że chciał Pan powtórzyć model biznesowy portalu, na którym będą ogłoszenia, że
SystemWspaniały zdobył Klienta1, a ErpSupernowoczesny Klienta2, i takie tam, niusy.

Nie wyszło? Naprawdę współczujemy, ale wie Pan co? Żal nam, znaczy nie tyle żal, ile, że
doceniamy, włożoną w temat, energię, zaangażowanie i umiejętności...
Może by ją spożytkować na coś bardziej sensownego? Np. - ale to tylko pomysł, może być
rozwinięty, itp. - autorski portal controllingowy

Robi Pan działy: BI, raportowanie, planowanie, poddziały tematyczne, np. JWP, Gartner i
pozwala Pan każdemu pod własnym nazwiskiem, mejlem i telefonem pisać, co myśli na dany
temat.
Ja, tu, nie chwaląc się, ale myślę, że zrobiłem jedną fajną robotę - zaktywizowałem kilka lub
kilkanaście osób do przedstawienia swoich poglądów. Jeden ma takie, drugi inne, ale każdy
jakieś ma. I się nie bał tu odezwać. Więc niech napisze, co myśli, w sposób uporządkowany:
"JWP to dla mnie to i to" - "chmura to dla mnie to i to", takie tam.
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Nie tylko na tematy ogólne, ale np. też narzędziowe: "SQLS jako hurtownia danych", "Moje
doświadczenia z narzędziem TakiToATakim", "Oracle to...", "Co na pulpicie?", "Dla kogo
hurtownia?", "Używam WYSZUKAJ.PIONOWO bo...", itp.

Powstanie (być może) coś, co będzie, w miarę całościowym, przeglądem poglądów na BI - to
będzie można pokazywać wszelkiej maści klientom, studentom - tu i w skali międzynarodowej,
bo trzeba by to zrobić, tak, żeby Google- (i MS-) Translator łatwo to tłumaczył. Są takie portale
firmowe i tam jest, wyłącznie, marketingowy bełkot. My też będziemy uprawiać marketingowy
bełkot, ale będzie można zestawić bełkot WG z bełkotem AO i bełkotem MCh i, oczywiście,
innych producentów bełkotu.
Do takiego portalu będzie można zapraszać autorów, np. "Panie Kimball, niech Pan trochę
pobełkocze u nas na temat..." itp.
Mnie np. aż korci, żeby powyciągać takie "poglądy" od polskich "sław controllingowych" -
pochowali się za okładkami książek i ja np. nie mam pojęcia, co sądzą o JWPie.

Chciał Pan portal żywy? To chyba jedyna jego (żywotna) formuła.

Taki pomysł, co Szanowni Wrogowie na to?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.01.12 o godzinie 21:51

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |9.01.2012, 21:35

Ech, ja to jestem dziecinny...

* Na grupie SAP zaproponowałem "Zróbmy coś dla klienta"...

* Na grupie VBA zaproponowałem "dajcie pomysły na usprawnienia, to zrobię i udostępnię je za
darmo (tzn. bez żadnych rejestracji, itp) w AFINIE...

* Na grupie "BI" zaproponowałem "Podyskutujmy o BI - skonfrontujmy, jak kto, co widzi"

SUMA ODPOWIEDZI = 0

No, bo pomyślmy:
Wszak SAP nie jest po to, żeby robić dobrze klientowi, programiści VBA na GLu nie są po to, żeby
usprawnienia programistyczne dawać za darmo, a BI nie jest po to, żeby ktoś podważał jego
sens...

Ale ja jestem dziecinny...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.01.2012, 15:54

>"Podyskutujmy o BI - skonfrontujmy, jak kto, co widzi"
moje dygresje z rocznej przygody z Business Objects:
• Przy BO można poznać dużo więcej komunikatów o błędach.
• Potrafi dużo dłużej niż excel przetwarzać dane zanim wyrzuci błąd.
• Nie można na nim pracować bez dostępu do sieci.
• Ma podobną funkcję jak excel - przetwarzania danych przy zmianie rozmiaru tabeli.
• Podobnie jak excel może być dwujęzyczny „=Liczba(If”
• Ma helpa – po angielsku także do spolszczonych funkcji, które w helpie nie są spolszczone.
• Nauczy cię starannego pisania funkcji, przecież nie będzie za ciebie odwalał roboty i nie
domknie za ciebie nawiasu w funkcji.
• Jest logiczny – ta sama rzecz z zapytania 1 jest różna od tej samej rzeczy z zapytania 2, więc
na wprost liczby tych rzeczy nie porównasz.
• Data po eksporcie do excela będzie tekstem.
• Tworzysz zmienne pojedynczo, więc dlaczego miałbyś je grupowo kasować?
• Przechodzenie między „arkuszami” wymaga czaaaaaasuuuuuu.
• Nie ma funkcji automatycznego zapisu, więc jak funkcja zadziała to ZAPISUJ.
• BO daje dostęp do potężnej ilości danych, a potem cię z tym zostawia.
• Biblia excela wcale nie była droga.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.01.2012, 13:03

Michał R.:

>"Podyskutujmy o BI - skonfrontujmy, jak kto, co widzi"
moje dygresje z rocznej przygody z Business Objects:
• Przy BO można poznać dużo więcej komunikatów o błędach.
• Potrafi dużo dłużej niż excel przetwarzać dane zanim wyrzuci błąd.
• Nie można na nim pracować bez dostępu do sieci.
• Ma podobną funkcję jak excel - przetwarzania danych przy zmianie rozmiaru tabeli.
• Podobnie jak excel może być dwujęzyczny „=Liczba(If”
• Ma helpa – po angielsku także do spolszczonych funkcji, które w helpie nie są spolszczone.
• Nauczy cię starannego pisania funkcji, przecież nie będzie za ciebie odwalał roboty i nie
domknie za ciebie nawiasu w funkcji.
• Jest logiczny – ta sama rzecz z zapytania 1 jest różna od tej samej rzeczy z zapytania 2,
więc na wprost liczby tych rzeczy nie porównasz.
• Data po eksporcie do excela będzie tekstem.
• Tworzysz zmienne pojedynczo, więc dlaczego miałbyś je grupowo kasować?
• Przechodzenie między „arkuszami” wymaga czaaaaaasuuuuuu.
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• Nie ma funkcji automatycznego zapisu, więc jak funkcja zadziała to ZAPISUJ.
• BO daje dostęp do potężnej ilości danych, a potem cię z tym zostawia.
• Biblia excela wcale nie była droga.

Oświadczam uroczyście, że "Michał Rudnicki" nie jest moim awatarem. ;)

Panie Michale, gdzie Pan takie okulary kupił???
Bo widać przez nie super-ostro.
Szacun!

P.S.
Eee... poczytałem Pana wiersze...
http://www.goldenline.pl/1928618/wypowiedzi
Szczękoopad.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.01.12 o godzinie 15:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.01.2012, 13:35

Michał R.:

• Nauczy cię starannego pisania funkcji, przecież nie będzie za ciebie odwalał roboty i nie
domknie za ciebie nawiasu w funkcji.

Słabo, mój BI ma Syntax checka, podświetlanie nawiasów.

• Jest logiczny – ta sama rzecz z zapytania 1 jest różna od tej samej rzeczy z zapytania 2,
więc na wprost liczby tych rzeczy nie porównasz.

Na pewno pytał Pan o tą samą liczbę?
[Sprzedaż], [Region], [Kwota],[Czas].[2011] to nie to samo co [Region], [Kwota],[Czas].[2011]

• Nie ma funkcji automatycznego zapisu, więc jak funkcja zadziała to ZAPISUJ.

Tak wychodzi ze strony bez pytania? Słabo.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.01.2012, 21:01

Andrzej O.:

Michał R.:

• Nauczy cię starannego pisania funkcji, przecież nie będzie za ciebie odwalał roboty i nie
domknie za ciebie nawiasu w funkcji.

Słabo, mój BI ma Syntax checka, podświetlanie nawiasów.

Mój biaj też. Tak od 15 lat.

• Jest logiczny – ta sama rzecz z zapytania 1 jest różna od tej samej rzeczy z zapytania 2,
więc na wprost liczby tych rzeczy nie porównasz.

Na pewno pytał Pan o tą samą liczbę?
[Sprzedaż], [Region], [Kwota],[Czas].[2011] to nie to samo co [Region], [Kwota],[Czas].
[2011]

W moim biaju to się pisze samo z tabeli przestawnej, że nikt się nie pomyli, bo nie pisze z ręki.
To się nazywa WEŹDANETABELI(), czy jakoś tak...

• Nie ma funkcji automatycznego zapisu, więc jak funkcja zadziała to ZAPISUJ.

Tak wychodzi ze strony bez pytania? Słabo.

No, mój też pyta: "Zapisać skoroszyt?"

Ten Pana biaj kosztuje dużo więcej niż mój (i wymaga mojego jako "front-enda", no nie?)?
Słabo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.01.12 o godzinie 22:04

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.01.2012, 22:03

Wojciech Gardziński:

W moim biaju to się pisze samo z tabeli przestawnej, że nikt się nie pomyli, bo nie pisze z
ręki. To się nazywa WEŹDANETABELI(), czy jakoś tak...

i spróbuj używać z innymi WEŹDANETABELI, żeby zagregować w następne WEŹDANETABELI...
wtedy się zacznie zabawa :D
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.01.2012, 22:28

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

W moim biaju to się pisze samo z tabeli przestawnej, że nikt się nie pomyli, bo nie pisze z
ręki. To się nazywa WEŹDANETABELI(), czy jakoś tak...

i spróbuj używać z innymi WEŹDANETABELI, żeby zagregować w następne WEŹDANETABELI...
wtedy się zacznie zabawa :D

A, nie ma problemu... To się nazywa SUMA(), czy jakoś tak...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.01.2012, 22:31

...i zamień ją na zmienną nazywając komórkę...
a jak chcesz by ta zmienna była wymiarem... nie nie myśl o tym, to za skomplikowane... :DDD

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.01.2012, 22:35

Andrzej O.:

...i zamień ją na zmienną nazywając komórkę...
a jak chcesz by ta zmienna była wymiarem... nie nie myśl o tym, to za skomplikowane...
:DDD

I weź trzy liście paproci, zebrane o północy, i zmieszaj z futrem kota.
Bankowo wyjdzie Magic Quadrant Gartnera!
BI is magic! O, yeah!

Ino po co?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.01.2012, 22:41

Zaś, pozwólcie, odniosę się do konkurencyi.

Jaki Front-end BI?

Moja odpowiedź:
Dowolny plik, wyeksportowany z biaja, czy to plik tekstowy, czy Excelek, byle dający się
zaimportować do Excela, "w którym dokonuje się dalszej obróbki".

Jak mnie to bawi, hehehehe...(*)

Czy BI jest za drogi?

Ależ skąd! Biaje mają właściwą cenę! Tyle wiedzy, inteligencji, doświadczenia i szczęścia, Jakże
Przemyślanych Metod Analitycznych, Jedną Wersję Prawdy oraz tyle dejtamejningów, kroskłerów
i innych słów niezrozumiałych dostarczają, że nie mogą być tanie! (sic!)
Zresztą, co tańsze, to gorsze - to, przecież, oczywiste... Maluchem się nie dojedzie, a w Excelu
się miliardy nie zmieszczą... takie tam...
I, w ogóle, nie przeszkadza nam fakt, że nikt nie potrafi tego zdefiniować, czyli tego, co nam, w
ogóle, ten biaj wnosi, poza excelowym wytrychem do naszych własnych danych naszego
własnego ERPa.

P.S.
(*) Sorka, to nie jest śmieszne.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.01.12 o godzinie 18:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.01.2012, 18:28

Panie Wojciechu oczywiste!

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odpowiednich wątków:

Jaki Front-end BI?

Czy BI jest za drogi?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/84
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:00

Alem się uśmiał! Tym razem - z siebie.

Nasze idee - o niebo prościej i przystępniej - wszak do speców od ETLów, SSISów, MDXów i
DAXów trzeba mówić prostym językiem, bo inaczej nie skumają bazy...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/84
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Zwróćcie, Szanowni Eksperci Business Intelligence, po której stronie obrazków są pompy.
To są POMPY SSĄCE.

Ale mnie Koledzy zawstydzili, hehehe, gratulki!

P.S. Wnioski:

1. To, naprawdę, nie ma znaczenia, ile kosztuje "hurtownia + platforma raportująca" (szumnie
zwana "Business Intelligence"), czy jest droga, czy tania, czy jest firmowa, czy opensołrsowa. I
tak jest tylko kolejnym źródłem danych.

2. Front-End BI to wózek inwalidzki, którym się dane wpycha do Excela, z nadzieją, że Excel
(ew. +VBA, ew. +Access) je poprawi i uczyni użytecznymi.

3. Tylko "ciągnięcie danych" zapewnia elastyczność aplikacji raportującej. Tylko wygoda obsługi
arkusza kalkulacyjnego zapewnia chęć jej używania. Tylko architektura SOA2 (Simple
Spreadsheet-Oriented Open Analysis Architecture) zapewnia jej efektywność.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 13:17

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:39

Wojciech Gardziński:

3. Tylko "ciągnięcie danych" zapewnia elastyczność aplikacji raportującej. Tylko wygoda
obsługi arkusza kalkulacyjnego zapewnia chęć jej używania.

"obsługa danych źródłowych poprzez arkusz kalkulacyjny"... po opisach, nazwach czy IDikach?

Panie Wojtku, pan przyzna - Excel nadaje się wyłącznie do wprowadzenia danych lub do
otrzymania gotowych danych zaagregowanych do prezentacji lub zrobienia coś na potrzeby
statycznego raportu (np. przy braku wymiaru lub innej kalkulacji wymiaru w hurtowni).
Cała obróbka od danych transakcyjnych z wielu tabel przez tabele pośrednie, konstrukcje
wymiarów, przeliczenia na wymiarach, agregacje, ponowne przeliczenia, znowu agregacje
wykonywana w Excelu... to już lepiej się powiesić.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:51

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

3. Tylko "ciągnięcie danych" zapewnia elastyczność aplikacji raportującej. Tylko wygoda
obsługi arkusza kalkulacyjnego zapewnia chęć jej używania.

"obsługa danych źródłowych poprzez arkusz kalkulacyjny"...

Cudzysłowy sugerują, że to cytat ze mnie. A ja tak nigdy nigdzie nie napisałem. Dlaczego Pan
świadomie wprowadza w błąd?

po opisach, nazwach czy IDikach?

Panie Wojtku, pan przyzna -

Nie, nie przyznam.

Excel nadaje się wyłącznie do wprowadzenia danych lub do otrzymania gotowych danych
zaagregowanych do prezentacji lub zrobienia coś na potrzeby statycznego raportu (np. przy
braku wymiaru lub innej kalkulacji wymiaru w hurtowni).
Cała obróbka od danych transakcyjnych z wielu tabel przez tabele pośrednie, konstrukcje
wymiarów, przeliczenia na wymiarach, agregacje, ponowne przeliczenia, znowu agregacje
wykonywana w Excelu...

Jak mi Pan pokaże, że gdzieś ja tak napisałem...

to już lepiej się powiesić.

Nie, teraz się strzela w policzek... Kiedyś to dama waliła w policzek, teraz się to robi na
konferencjach prasowych.

Panie Andrzeju, Pan mnie obraża (spoko, żartuję), znaczy: dyfamuje ;) - Pan mnie imputuje, że
ja, przez tyle czasu, nie wytłumaczyłem, lub zrobiłem to źle, o co mnie biega?

Widzi Pan taki kwadracik powyżej "Warstwa danych AFINA", pamięta Pan może naszą kłótnię

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/84
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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?

Czy może to ja jestem aż taki Inspektor Bełkot, że Pan Szanowny do tej pory nie skumał, że
Excel wymaga danych pośrednich, żeby był efektywny? Ja to chyba powinienem iść do logopedy,
albo wziąć Rutinoscorbin, bo mówię niewyraźnie?...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.01.12 o godzinie 21:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:59

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 ukrytym od 2003 roku gdzieś 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...

HDA wyśmiewałem bo łączenie oddzielnych HDA to taka sama robota jak robienie dużej HD z
JWP. Ze słabo planowanym rozrostem i bez założeń co do obciążeń i możliwości bazy. 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.

Natomiast Excel jako dobrze oprogramowana końcówka - to jak wspominałem, jak kartka
papieru w kratkę. Każdy używa.
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Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/84
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