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Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Uwielbiam dyskusję z Panem - jak brakuje argumentów to próbuje Pan być
zabawny/sarkastyczny/złośliwy (* - niepotrzebne skreślić).

Uwielbiam (...) to (...) .
(niepotrzebne skreśliłem)
Nie, mam lepiej:
Uwielbiam (...) być (...) złośliwy.

Ach, jak miło!

To raczej do wątku ze śmieciowymi postami. Może już czas aby odniósł się Pan do przykładów o
których tu mówiliśmy?

Cały czas czekam jak to z tymi polami wyliczanymi. Teraz, gdy już Pan wie, że takowe są w SQL
i jak działają, może Pan pokazać jak Excel sobie z nimi poradzi (bez dodatkowego
programowania).
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Wojciech Gardziński:

Chwileczkę. Zainteresowałem się tym tematem, bo mam taki kejs:
Informatycy postawili excelkom SQLSa i go tam zasilają. Fajnie, ale dane surowe, więc
analitycy zrobili sobie słownik i go dali do SQLSa (chociaż im to odradzałem). Teraz się
PROSZĄ jak dzieci o loda, żeby ITki im dali zmienić A na B. Gdyby serwer był ICH, czyli mieli
własną analityczną hurtownię danych (My to nazywamy DMA) mogliby to zmieniać do woli -
tak, jak pokazałem.
Pan utożsamia SQLSa z bazą produkcyjną - co produkcyjna, to produkcyjna, a co analityczna
to NASZA. Tak być powinno.

Czyli przez dedykowane narzędzia już nie mogą takiej bazy "zmieniać do woli" ?
Jak jest "nasza" (na użytek np. działu analiz) to można ją dowolnie rozwalić ?
Dać uprawnienia ignorantom, aby przez nakładki np. exelowe ją rozwalili jej strukturę ?

Gość pyta, "jak edytować?"
Odpowiadam, jak edytować.
Pan pisze, że efekt niezamierzony. Co tu nie gra?

To nie gra, że drop na tabeli i ponowne jej wstawienia bez znajomości zależności w bazie danych
może ją rozwalić ? Czy to kwalifikuje się na niezamierzony efekt ?

Czego nie jest w stanie przewidzieć? Ma tabelkę w Excelku - pyk ma w SQLSie. Puszcza
jakiegoś procesa i ma efekt - sprawdzalny, bezpieczny, szybki, łatwy. Co tu jest do
skomplikowania?

Nie jest w stanie przewidzieć czy wprowadzone dane są zgodne z logikę weryfikacji poprawności
danych ?
Sprawdzalny - NIE, nie widzi efektów bezpośrednio w bazie. Nie widzi struktury.
Bezpieczny - Wielkie NIE.
Szybki - kolejne NIE.Każde dedykowane narzędzie zrobi to szybciej.
Łatwy - Jedyne TAK.

Tak Pan sądzi? To ja przez zaprzeczenie...
Chcesz wolno, źle i drogo - kup sobie biaja.

W tym zdaniu zaczyna już być widoczny jakiś skrajny fanatyzm do excela.

Pan wie więcej, niż autor tematu. SKĄD PAN TO WIE I CO PAN WIE WIĘCEJ?
Gość zapytał, jak edytować, nic więcej! To Pan dodaje tutaj kwiatki.

Jakie kwiatki ? Która z moich wypowiedzi mija się z prawdą ? Druga sprawa, raz odnosi się Pan
do "excelowych-analityków", a teraz do autora wątku. Nie za wygodne podejście ?
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Paweł K.:

Wojciech, odpowiadasz nie na temat. Warunki odnosiły się do tej wypowiedzi odnośnie
ograniczenia ilości wprowadzanych znaków (pole varchar(20) w bazie danych vs. sprawdzanie
poprawności w Excelu). Nic nie było o filmiku w tych postach z warunkami.

Rozumiem, że piszesz serio o serio problemach. Wszyscy wiemy, że one są - bardzo dobrze, że
je poruszacie.
Ja tylko..., moim marzeniem jest, żebyście popatrzyli na świat oczami owego "analityka".
Trzeba mu ułatwić świat! Spróbujmy RAZEM to zrobić!

A z Twoimi filmikami to mam pomysł dla Ciebie. Tu czy na priv?

WAL TU! Filmiki są po to, żeby pokazać, że można. Jeżeli jesteś w stanie usprawnić przekaz, to
ja jestem cały za.

Szanowni, puknijcie wy się w te swoje przeinformatyzowane dyńki

Kontrowersja to jego drugie (albo jedno z) imię. Wiemy i bierzemy poprawkę.

Nu. :)

Wracając... Excel, Access, VBA, SQL Server? To chyba jeszcze nie klasyfikuje się do przei...
muszę skopiować, bo za trudne... przeinformatyzowanej dyńki? Proste a zarazem przyjemne
narzędzia.

Tak, ale trzeba zacząć od podstaw. Żeby przekonać (owych magicznych) analityków do
poważnych zabaw, trzeba im dać na tacy. Próbuję...

i pomyślcie chwilę analitykiem-excelowcem. Ów świata nie widzi poza Excelkiem, linkami i
wyszpionkiem. Chce na kurs VBA, żeby poselektrendżersić i ze zdziwieniem stwierdza, że
po roku nic nie umie, tylko bałagan ma większy.

Byłem ostatnio na szkoleniu Excel VBA i przyznam, że podobało mi się. Innym podobno też. Z
bałaganem nie wiem o co chodzi, na razie jest wszystko w porządku.

To świetnie - gratuluję. Mam setki innych przypadków - serio.

<ciach>

P.S.
Zagubiłem się już w tych cytowaniach do cytowań i to jeszcze w takim natłoku.
Może się kiedyś odgubię. Ale jakby zostały podane bardziej na tacy...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.08.12 o godzinie 23:56

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj15.08.2012, 23:51   

drop database można odpalić czymkolwiek co na to pozwala
w przypadku MSSQL-a może to być np. SQLCMD albo nawet PowerShell -
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winse...

nie mylimy też pojęcia Trigger z pojęcie Foregin Key http://www.mssqltips.com/sqlservertip
/1508/foreign-key...

nie mówmy też że Menagment studio służy do edycji danych bo to nie prawda
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173(v=sql...
bo to głównie narzędzie do zarządzania bazą danych albo pisania SQL-i a nie bezpośredniej edycji
danych

poza tym czasem nie da się zrobić dropa na tabeli jak są pozakładane foregin key, poza tym
dropowanie tabeli żeby załadować jakieś dane to jeden z większych idiotyzmów jakie widziałem
bo szlag trafia wszystko co ta tabela ma dookoła np. statystyki, triggery, indeksy więc sens
takiej operacji jest żaden, jak już czyścić to lepiej użyć TRUNCATE

więc Panowie mniej lania wody więcej konkretów
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Umożliwia łatwą edycje danych. To miałem na myśli.

poza tym czasem nie da się zrobić dropa na tabeli jak są pozakładane foregin key, poza tym
dropowanie tabeli żeby załadować jakieś dane to jeden z większych idiotyzmów jakie
widziałem bo szlag trafia wszystko co ta tabela ma dookoła np. statystyki, triggery, indeksy
więc sens takiej operacji jest żaden, jak już czyścić to lepiej użyć TRUNCATE

Już w kilku postach wałkujemy ten argument, ale bezskutecznie.

więc Panowie mniej lania wody więcej konkretów

Staramy się.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |16.08.2012, 00:51    

Przemysław R.:

drop database można odpalić czymkolwiek co na to pozwala
w przypadku MSSQL-a może to być np. SQLCMD albo nawet PowerShell -
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winse...

nie mylimy też pojęcia Trigger z pojęcie Foregin Key http://www.mssqltips.com/sqlservertip
/1508/foreign-key...

nie mówmy też że Menagment studio służy do edycji danych bo to nie prawda
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173(v=sql...
bo to głównie narzędzie do zarządzania bazą danych albo pisania SQL-i a nie bezpośredniej
edycji danych

No pewnie.

poza tym czasem nie da się zrobić dropa na tabeli jak są pozakładane foregin key, poza tym
dropowanie tabeli żeby załadować jakieś dane to jeden z większych idiotyzmów jakie
widziałem bo szlag trafia wszystko co ta tabela ma dookoła np. statystyki, triggery, indeksy
więc sens takiej operacji jest żaden, jak już czyścić to lepiej użyć TRUNCATE

więc Panowie mniej lania wody więcej konkretów

No pewnie, że TRUNCATE, itp. TO BYŁ PRZYKŁAD (do twórczego rozwinięcia przez informatyka),
co zresztą już zauważył Pan Sławek.
Dzięki za głos rozsądku.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj16.08.2012, 10:51   

Pomysły w pralce.
http://www.goldenline.pl/forum/3007036/pomysly-usprawn...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.08.2012, 10:30   
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