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« Poprzednia     1  … 82  83  84  85  86  87

Odchamiłem się nieco przez łykend.

http://teatropole.pl/spektakle/naprawde-nie-dzieje-sie...

Są efekty - ułożyłem dla Was pieśń na imprezy integracyjne - gdy będziecie wspominać czasy
dawnej świetności:

Dziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiś prawdziwych biajów już nieeeee maa
Bo czy warto z Excelem się tłuc
Pełna miska z ostatniego wdroże-enia
Zamiast wiary że sprzedać, to móc

Dawne życie poszło w dal
Dzisiaj bejzik wiżual
Tylko prawdy tylko prawdy
Tylko prawdy jednej wersji żal

http://viva1988.wrzuta.pl/audio/71krEy2Lufj/roma_-_dzi...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.03.12 o godzinie 11:04

 | Edytuj | Cytuj5.03.2012, 10:20

Ale BOMBA(*), a właściwie BOMBA-y!

W dzisiejszej Rzepie przemówili specjaliści...
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Czy ktoś mógłby mi pomóc wyłuskać jedno, słownie: JEDNO, sensowne zdanie lub myśl z tych
artykułów, poza, oczywiście, autoreklamą autorów?

(*) BOMBA = Bardzo Oryginalny Merytorycznie Bezwartościowy Artykuł

 | Edytuj | Cytuj8.03.2012, 19:53

Architektura MSBI 2012 (Project Crescent, terefere, Denali, srali, sieniewyspali)

NIE MA W NIEJ EXCELA.

Źródło: Prezentacja "Using Project Crescent" MS 2012

Czy ja, kurna, śnię?
Jeżeli właściciel NAJLEPSZEGO narzędzia analitycznego świata nie wie, że go ma i wciska jakieś
Share Point'y (bardzo kulawy serwer dokumentów i nic więcej) oraz Power Pivot'y (Bardzo
kulawy OLAP o archaicznej architekturze super-grubego klienta), to co ma zrobić pani Basia z
controllingu? WYSZUKAJ-PIONOWAĆ, oczywiście.

Tu już wszyscy wiedzą(wiemy), że biaja można kopać, bo leży i nawet nie piśnie. Ale MS tego nie
wie - odporność MS na praktykę jest porównywalna do tejże naszych uczelni biznesowych.
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Ci, co mają wiedzieć, prowadzić i uczyć, są na końcu. Wszyscy jesteśmy lepsi od naszych
przywódców.
Śmieszne? Ja bym powiedział, że tragiczne.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.12 o godzinie 12:28

 | Edytuj | Cytuj12.03.2012, 12:13

Widocznie MS uznał PowerPivota za PowerExcela i w ten sposób Excel stanie się schyłkowym
interfejsem dla BI :D

Bo tak naprawdę wizualizacje będą się rozwijać, będą coraz płynniejsze, z łatwością
kustomizowane przez managerów bez dotykania się do danych (proszę zauważyć, że wszelkie
dostosowywania dashboardu w Crescencie odbywają się bez dotykania jakiejkolwiek tabelki z
danymi), a i tak mięcho BIaja będzie tam gdzie się przelicza wielowymiarowo - zagregować,
przeliczyć agregaty, zdezagregować, przeliczyć, znowu zagregować. Bez żadnych VLOOKUPów.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |12.03.2012, 20:38

Andrzej O.:

Widocznie MS uznał PowerPivota za PowerExcela i w ten sposób Excel stanie się schyłkowym
interfejsem dla BI :D

Bo tak naprawdę wizualizacje będą się rozwijać, będą coraz płynniejsze, z łatwością
kustomizowane przez managerów bez dotykania się do danych (proszę zauważyć, że wszelkie
dostosowywania dashboardu w Crescencie odbywają się bez dotykania jakiejkolwiek tabelki z
danymi), a i tak mięcho BIaja będzie tam gdzie się przelicza wielowymiarowo - zagregować,
przeliczyć agregaty, zdezagregować, przeliczyć, znowu zagregować. Bez żadnych
VLOOKUPów.

Panie Szanowny, litości!
Access and consolidate information from virtually any source.

Use PowerPivot for Excel to consolidate large volumes of data from a multitude of

sources, including relational databases, multidimensional sources, data feeds from Reporting

Services reports, Excel files, text files, and data from the web.

Sort, filter, and scroll through millions of rows of data with about the same performance as if

they numbered only a few thousand using the in-memory BI engine provided by PowerPivot.

Transform raw data into sophisticated analyses.

Ja rozumiem, że Wyszpionki i Kopiujwklejki odkrywają informatykę na nowo, bo nikt ich w tych
durnych SGHach inaczej nie nauczył, ale JAK MICROSOFT ZAPRZECZA EFEKTYWNOŚCI
trójwarstwowej architektury analitycznej w roku 2012, to - wie Pan - żal.
Się, kurczę, jeden z drugim MVPki zachwycili podłączeniem miliona rekordów z SQLSa, co im
łatwo poszło, bo mi też tak idzie, a nie wiedzą, biedaczki, że, żeby dostać dane z SAPa (Partnera
MS, a jakże! - razem stworzyli DUET) to trzeba najpierw do Excelka, potem jakieś makro, potem
drugie makro, potem 100 linek, takie tam, zabawy Wyszpionków i Kopiujwklejek.

 | Edytuj | Cytuj12.03.2012, 22:00

łał, to Excel też się do robienia ETLi nadaje :) i to z SAPA... no no...

ja to widziałem, ze niektórzy Excela tez zamiast MS Paint używają :)

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |12.03.2012, 22:10
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Andrzej O.:

łał, to Excel też się do robienia ETLi nadaje :) i to z SAPA... no no...

ja to widziałem, ze niektórzy Excela tez zamiast MS Paint używają :)

No, fajny ten Mario.

A do robienia ETLi - jak najbardziej! Jestem właśnie po ćwiczeniach tzw. "Dynamicznego SQLa" w
SQLSie i, tym bardziej, potwierdzam Pana tezę!
Do projektowania ETLi - tylko Excel! - bo tylko tu można szybko i sensownie parametryzować
SQLki.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.12 o godzinie 22:13

 | Edytuj | Cytuj12.03.2012, 22:12

Pana pewność siebie jest wprost proporcjonalna do ignorancji :)

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |12.03.2012, 23:12

Andrzej O.:

Pana pewność siebie jest wprost proporcjonalna do ignorancji :)

Eee tam. Wymiękam przy Pana inteligencji i nieznajomości praktyki.

Pan mnie tu obrazki z jakiegoś tworzyciela zwykłych sprzężeń bazodanowych zapodaje (myślę,
że jakby Pan poszukał, to znalazł by Pan bardziej kolorowego), a taki eksporcik do pliku
tekstowego Pana zabija.
Tak, wiem, zaraz mi Pan napisze, że nie jest Pan informatykiem i że CELOWO daję Panu tak
skomplikowane dane - to ja Panu odpiszę, że to jest 99% rzeczywistości.
Tylko, że Pan jej nie zauważa, bo Pan jej nie zna. Pan buja w obłokach... w chmurze, hehehe.
Ale, za to, w jakim towarzystwie! Z Billem G., Larrym E., itp.
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Title

****************************************************

Title of page1

|---------------------------------|

|a1|b1   |c1 |1     |    1.234,00 |

|---------------------------------|

|a2|b2   |c2 |2     |   -2.345,66 |

|---------------------------------|

|a3|b3   |c3 |3     |        0,01 |

|---------------------------------|

Page1

....................................................

Title of page2

|---------------------------------|

|a4|b4   |c4 |4     |      123,99 |

|---------------------------------|

|a5|b5   |c5 |5     |    1.987,00 |

|---------------------------------|

|a6|b6   |c6 |6     |1.123.123,00 |

|---------------------------------|

Page2

....................................................

http://afin.net/excel/PlikTekstowy.txt

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 07:57

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 07:52

Ale co ma mnie w tym zabić?
Taki znaczek jako separator komórki

|

a taki z końcem wiersza jako separator wiersza?

|---------------------------------|

I to 99% rzeczywistości to może jest Pańskiej, bo jednak tak od 10 lat większość systemów
wypluje coś z średnikami lub tabulatorami. No chyba, ze będzie to SAP gdzie się robi lookup po
dwóch tabelkach w jednej spaghetti w drugiej podział na pola.
Co ma być w tym zabijającego?

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:56

Andrzej O.:

Ale co ma mnie w tym zabić?

No to poproszę o automatyzację odczytu tego pliku.
Żeby powstała tabelka:
strona, aa,bb,cc, wartość1, wartość2

A to nieprawda, co Pan pisze, że 90% systemów robi tak, jak Pan mówi. Wiem, bo to klasyczny
przykład, który robię na szkoleniach z VBA.

P.S. No dobra, tę stronę to Panu daruję. Czyli ma być:
aa,bb,cc, wartość1, wartość2

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 22:12

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:35

Ten screen, który jest powyżej to z narzędzia, które do tego służy.
Co mam na sucho Panu wymyśleć?
- plik zostanie potraktowany jako jedna kolumna do przetransponowania na 5
- zakłada się filtry (12 ikonka od prawej), który odrzuci wiersze z separatorami stron
- a ze stringów typu:
|a1|b1 |c1 |d1 | 1.234,00 |
- wyciąga operacją na stringach (15 ikonka od prawej) wartości poszczególnych pól, z tego co

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...
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widzę liczba znaków jest stała więc banał - mógłby Pan mieć drugą tabelkę podającą długości pól
(SAP).
- operacją liczbową (16 ikonka od prawej) zamienia się stringi na liczby
- a na koniec normalizuje (13 ikonka od prawej), żeby wprowadzając np. słownik wymiarów
zamiast powtarzać 100 razy w 4 kolumnach aa1, bb1, cc1, dd1; aa1, bb1, cc1, dd2; mieć 2
kolumny i wpisać w jedno pole nazwę kolumny, a w drugą nazwę elementu i mieć zamiast
kombinacji wszystkich elementów liczbę rekordów odpowiadającą liczbie elementów.

TAK TO WYGLĄDA PRAKTYCZNIE.

Panie Wojtku, wie Pan co jest polską przypadłością? Nie zdawanie sobie sprawy, że na świecie
ludzie robią różne rzeczy, część hobbystycznie. I żyją w świecie nadmiaru gdzie to wszystko jest
- i jeszcze w tym nadmiarze znajdą jakąś lukę :D Więc narzędzi do ETLi trochę na świecie jest. I
do tworzenia kostek. Do różnych rzeczy.
Pan proponuje jedno z takich narzędzi - chylę czoła - ale w Excelu... niech będzie.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 22:50

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:13

Andrzej O.:

Ten screen, który jest powyżej to z narzędzi, które do tego służy.
Co mam na sucho Panu wymyśleć?
- plik zostanie potraktowany jako jedna kolumna do przetransponowania na 5
- zakłada się filtry (12 ikonka od prawej), który odrzuci wiersze z separatorami stron
- a ze stringów typu:
|a1|b1 |c1 |d1 | 1.234,00 |
- wyciąga operacją na stringach (15 ikonka od prawej) wartości poszczególnych pól, z tego co
widzę liczba znaków jest stała więc banał - mógłby Pan mieć drugą tabelkę podającą długości
pól (SAP).
- operacją liczbową (16 ikonka od prawej) zamienia się stringi na liczby
- a na koniec normalizuje (13 ikonka od prawej), żeby wprowadzając np. słownik wymiarów
zamiast powtarzać 100 razy w 4 kolumnach aa1, bb1, cc1, dd1; aa1, bb1, cc1, dd2; mieć 2
kolumny i wpisać w jedno pole nazwę kolumny, a w drugą nazwę elementu i mieć zamiast
kombinacji wszystkich elementów liczbę elementów odpowiadającą liczbie elementów.

Co Pan tu za teoryje tworzy? Ja chcę odczyt. Słownikowanie sobie zrobię, jak będę miał tabelkę.
Tabelki nie ma - nie ma co słownikować. A Pana metoda jest... ręczna.

TAK TO WYGLĄDA PRAKTYCZNIE.

No, Panie Andrzeju, Słodziutki! - I TU SIĘ Z PANEM ZGADZAM W 100%!
Tak to wygląda w praktyce - nie inaczej. Tzw. czysty przypadek bałaganu excelowego, miodzio.

Czyli biaje pitolą o lotach w kosmos, a problemem są separatorki tysięczne -

kropeczki, Panie Dzieju (i rozjeżdżające się daty, i, czasami, minusiki na końcu liczby)

rozwalają Jedynie Słuszną Ideę Jednej Wersji Prawdy.

To powinno być karalne. I będzie - świat już nie wierzy w te bzdury i zaczyna się skupiać na
problemach realnych. Takich, jakich Pan nie potrafi rozwiązać.

Tak szczerze, to myślałem, że Pan pokusi się tu o jakieś makro nagrane i poprawione - ale, w
sumie, dobrze że się Pan nie pokusił, bo bym po Panu trochę pojechał... bo, wie Pan, ja z tego
żyję i na tym się trochę akurat znam...

Jutro Panu Szanownemu zrobię filmik, jak ja taki temat rozwiązuję AFINEM.

P.S.
Zaraz, moment, JA MAM NAWET GOTOWCA z takim przykładem:
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/A...
(W tym excelku jest niegroźny kod, który swobodnie można zablokować. Ale to tylko małe
niegroźne makro startowe - pisze to dla porządku - nie lubię ludzi stawiać przed dylematami i
niepotrzebnym ryzykiem)

I tam zakładki: DefOf_Plain3 i Plain3_NumericValues
(Proszę zwrócić uwagę, jak rozwiązuję temat minusa na końcu liczby :) )

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 22:46

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:28

Wojciech Gardziński:

Co Pan tu za teoryje tworzy? Ja chcę odczyt.

To Pan sobie zamówi prezentację, zobaczy Pan na żywo.

Słownikowanie sobie zrobię, jak będę miał tabelkę. Tabelki nie ma - nie ma co słownikować. A
Pana metoda jest... ręczna.

??? jak ją ręcznie odpalę zamiast z harmonogramu to tak.
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Andrzej

TAK TO WYGLĄDA PRAKTYCZNIE.

No, Panie Andrzeju, Słodziutki! - I TU SIĘ Z PANEM ZGADZAM W 100%!
Tak to wygląda w praktyce - nie inaczej. Tzw. czysty przypadek bałaganu excelowego,
miodzio.

Czyli biaje pitolą o lotach w kosmos, a problemem są separatorki tysięczne -

kropeczki, Panie Dzieju (i rozjeżdżające się daty, i, czasami, minusiki na końcu

liczby)

ojej, zna Pan bazę danych, która tego nie ma i trzyma śmieci?

rozwalają Jedynie Słuszną Ideę Jednej Wersji Prawdy.

To powinno być karalne.

Karalne to powinno być to, ze Pan wymyśla jakąś brednię i powtarza w myśl propagandowego
hasła, że bzdura powtórzona wystarczającą ilość razy zostanie uznana za prawdę.

I będzie - świat już nie wierzy w te bzdury i zaczyna się skupiać na problemach realnych.
Takich, jakich Pan nie potrafi rozwiązać.

Tak szczerze, to myślałem, że Pan pokusi się tu o jakieś makro nagrane i poprawione - ale, w
sumie, dobrze że się Pan nie pokusił, bo bym po Panu trochę pojechał... bo, wie Pan, ja z tego
żyję i na tym się trochę akurat znam...

Ja też z tego żyję, ze pokazuje na żywo jak to działa.

Jutro Panu Szanownemu zrobię filmik, jak ja taki temat rozwiązuję AFINEM.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 22:49

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:48

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Co Pan tu za teoryje tworzy? Ja chcę odczyt.

To Pan sobie zamówi prezentację, zobaczy Pan na żywo.

Słownikowanie sobie zrobię, jak będę miał tabelkę. Tabelki nie ma - nie ma co
słownikować. A Pana metoda jest... ręczna.

??? jak ją ręcznie odpalę zamiast z harmonogramu to tak.

TAK TO WYGLĄDA PRAKTYCZNIE.

No, Panie Andrzeju, Słodziutki! - I TU SIĘ Z PANEM ZGADZAM W 100%!
Tak to wygląda w praktyce - nie inaczej. Tzw. czysty przypadek bałaganu excelowego,
miodzio.

Czyli biaje pitolą o lotach w kosmos, a problemem są separatorki tysięczne -

kropeczki, Panie Dzieju (i rozjeżdżające się daty, i, czasami, minusiki na końcu

liczby)

ojej, zna Pan bazę danych, która tego nie ma i trzyma śmieci?

rozwalają Jedynie Słuszną Ideę Jednej Wersji Prawdy.

To powinno być karalne.

Karalne to powinno być to, ze Pan wymyśla jakąś brednię i powtarza w myśl propagandowego
hasła, że bzdura powtórzona wystarczającą ilość razy zostanie uznana za prawdę.

Ja też z tego żyję, ze pokazuje na żywo jak to działa.

Pan wybaczy,

ŁAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 22:51

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:50

Nie wybaczę. Pan się jeszcze nie nauczył nie obrażać rozmówcy.
A ja staram się jak mogę nie obrażać Pańskiego dość słabego jak na BI produktu, od którego
choćby Xelfin jest lepszy.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 13.03.12 o godzinie 23:02
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Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:55

Andrzej O.:

Nie wybaczę. Pan się jeszcze nie nauczył nie obrażać rozmówcy.
A ja staram się jak mogę nie obrażać Pańskiego dość słabego jak na BI produktu, od którego
choćby Xelfin jest lepszy.

Xelfin, dla wyjaśnienia, to jest kradziony AFIN. Zatrzymany w rozwoju 5 lat temu.
Pan Andrzej o tym doskonale wie od ponad dwóch lat.

Żeby była pełnia informacji, to dodam, że połowa produktów - add-in-ów do Excela na polskim
rynku powstała "na bazie" AFINA, bo ja na rynku jestem od wielu-wielu lat i pokazywałem AFINA
dosłownie wszystkim. Ja znam, co najmniej, cztery produkty. Z tym, że wszystkie (oprócz X.),
zostały tylko podglądnięte, co grzechem, w sumie, nie jest. Ale Pan Andrzej, bardzo celowo,
wytoczył tu działko, które wystawia mu pewne osobiste świadectwo. Panie Andrzeju, przykro mi
widzieć Pana w takim świetle.

Biaje obiecują. Obiecują rozwiązanie wszystkich problemów, tylko trzeba "zamówić". Wtedy
siada grupka informatyków i robi jakieś kolorowe rozwiązanie - łatkę na problemik. Gdy klient
się na to nabiera, wdrażany jest jakiś obłędziarski system, który coś tam przerabia na eksporty
excelowe. Które to, po owym eksporcie, wyglądają mniej więcej tak, jak mój przykład powyżej.
Biaje w tym momencie mówią, że "to jest ich wspaniały INTERFEJS excelowy", bo dane,
rzeczywiście, "są w Excelu".
Ale, dla użytkownika, tu problem się dopiero zaczyna. Bo standardowy użytkownik Excela
reprezentuje umiejętności przetwarzania danych, pokazane powyżej przez Pana Andrzeja -
manufakturka. Ale nawet "ulepszenie" tego makrami na niewiele się zda - zresztą tą drogą
podążają teraz wszystkie firmy biajowe - wszyscy teraz piszą makra, które mają zrobić lepiej ich
własnym użytkownikom. Śmiesznie?

Im gorzej ów to (użytkownik te przeróbki) robi, tym biaje głośniej krzyczą, że "to dlatego, że
robi to w Excelu, że gdyby zapłacił więcej, to oni by mu zrobili taki miód, że hej". Niektórzy się
oczywiście nabierają i wchodzą w kolejny etap tego miodu, który powoduje kolejny etap i
kolejny, i kolejny.

Biaje żyją dzięki temu, że wciąż ratują przed sobą. I łżą, że jest inaczej.

I rządzi Excel. Do tej pory myślałem, że Pan Andrzej tego nie wie. Ale wie i wszyscy biajowie to
wiedzą. Oni bardzo świadomie oszukują ten rynek. I dlatego ja tutaj jestem.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 08:03

Wojciech Gardziński:

Jutro Panu Szanownemu zrobię filmik, jak ja taki temat rozwiązuję AFINEM.

Dla sympatycznego pana Andrzeja z biajowni od przystojnego pana Wojtka: "pucio-pucio"!...

http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...

Jesteśmy na wczasach...
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Wojciech Gardziński:

I rządzi Excel. Do tej pory myślałem, że Pan Andrzej tego nie wie. Ale wie i wszyscy biajowie
to wiedzą. Oni bardzo świadomie oszukują ten rynek. I dlatego ja tutaj jestem.

Dla potwierdzenia swoich słów niech Pan Wojtek odkaszlnie. Raz. :D

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:40

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

I rządzi Excel. Do tej pory myślałem, że Pan Andrzej tego nie wie. Ale wie i wszyscy
biajowie to wiedzą. Oni bardzo świadomie oszukują ten rynek. I dlatego ja tutaj jestem.

Dla potwierdzenia swoich słów niech Pan Wojtek odkaszlnie. Raz. :D

Odkaszlłem raza i co?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...
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Jak wiecie, krucjatę mą prowadzę na frontach kilku. Porażki to moja już specjalność, więc nie
bardzo się nimi przejmuję - na świecie nieliczni dopiero rozumieją wiatr zmian, które, dla nas
tutaj, są już, jakby, jeśli nie dniem dzisiejszym, to na pewno jutrzejszym.

Ale nie daje mi spokoju ten Microsoft. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, o co chodzi w tym "SQL
Server 2012 Business Intelligence"? - no taka nazwa handlowa, serio.
Dalej pulpity? Dalej brak Excela w podstawowej architekturze? Dalej Share Point?
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/future-editio...

Przecież to, w prostej linii, prosta kontynuacja tego, co jest, czyli totalna kicha. Wyszpionki i
kopiujwklejki nie posuną się ani o krok w budowie nowoczesnej architektury analitycznej.
Dalej eksport do Excela będzie głównym osiągiem tego kombajnu o coraz to wdzięczniejszej
nazwie. Wiem, że mnie nie lubicie, bo jestem prorokiem złych dla Was czasów, ale ludzie,
zróbmy coś, żeby Małomiękki wreszcie coś zrozumiał...
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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/...
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