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i nawet dodaje jabłka do gruszek :)

Też o tym rozmawialiśmy - można wydzielać datamarty z hurtowni, nie da się złożyć
hurtowni z oddzielnie zasilanych datamartów.

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.
Koniec tematu, bo nie będziemy się powtarzać.

No to porosty przykładzik. Mamy raport sprzedaży, ale z marżą na poziomie technicznego
kosztu wytworzenie. Mamy też koszty transportu rozbite zleceniami na klientów. Zadanie. Jak
zrobić z tego jeden raport - znaczy przypisać koszty transportu do raportu sprzedaży według
klucza np, wagi sprzedanego towaru.

Odwołujemy się do danych źródłowych, robimy sobie funkcję jednej i drugiej miary i wio.

Tutaj wytłumaczone, jak krowie na rowie, jak (i po co) robi się funkcję dowolnej miary:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyGetdataFunc...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:27
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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Odwołujemy się do danych źródłowych, robimy sobie funkcję jednej i drugiej miary i wio.

Tutaj wytłumaczone, jak krowie na rowie, jak (i po co) robi się funkcję dowolnej miary:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyGetdataFunc...

I właśnie takie odpowiedzi powodują moją "pianę". Żadnych konkretów, wyłącznie reklama Pana
automatu (jak już kiedyś pisałem bardzo fajnego automatu).
Poza tym miał to być spójny raport(tp czy coś), a wyciągarka pojedynczych wartości.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 10:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:39

Wojciech Gardziński:

Z grupy 10 osób na pytanie "co chcieliby zgłębić" 3-4 piszą "Query, SQL". Jedna na 3 szkolenia
pisze "OLAP", ale OLAP jest doklejany zdawkowo wręcz, bo nie może być inaczej na kursie
Excela (szczególnie że MS wyciął i to jest czasami tylko "pokazywane").

Jeszcze raz. Bierze Pan grupkę 10 "tępych" analityków (Ci którzy nie są "tępi" nie potrzebują
szkoleń z podstaw) i na jednym szkolenie znaczna cześć z nich uczy się zasad wykorzystania
relacyjnych baz danych (mogą to być zakładki z excela) i metod tworzenie wielowymiarowych
kostek ?
Jak to możliwe, że tak pojętna grupa "tępych" analityków sama na to wcześniej nie wpadła ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:44

Sławomir Broda:
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Wojciech Gardziński:

Z grupy 10 osób na pytanie "co chcieliby zgłębić" 3-4 piszą "Query, SQL". Jedna na 3
szkolenia pisze "OLAP", ale OLAP jest doklejany zdawkowo wręcz, bo nie może być inaczej
na kursie Excela (szczególnie że MS wyciął i to jest czasami tylko "pokazywane").

Jeszcze raz. Bierze Pan grupkę 10 "tępych" analityków (Ci którzy nie są "tępi" nie potrzebują
szkoleń z podstaw) i na jednym szkolenie znaczna cześć z nich uczy się zasad wykorzystania
relacyjnych baz danych (mogą to być zakładki z excela) i metod tworzenie wielowymiarowych
kostek ?
Jak to możliwe, że tak pojętna grupa "tępych" analityków sama na to wcześniej nie wpadła ?

Nie bardzo rozumiem powód i cel używania przez Pana wyrażenia "tępy analityk" - chyba robi to
Pan w celu zasugerowania, że pochodzi ode mnie. Otóż nie pochodzi ono ode mnie.
Analitycy, którzy przychodzą na kursy, to nie są pierwszaki - to osoby, pracujące w Excelu 3-8
lat (oczywiście zdarzają się i jednoroczniaki, i piętnastolatki)
Ci ludzi są "otumanieni" Excelem - wszystko, co robią, robią w Excelu. Wszystko - od otwierania
eksportów z SAPA (to taki wdzięczny przykład, ale tak jest ze wszystkimi) pod EXCELEM,
czyszczenia danych w owym EXCELU, zapuszczając na nim jakieś makra, zrobione w EXCELU,
potem zapisują to w formacie EXCELA, tworzą inne raporty, łącząc tysiącem linków EXCELA i
wstawiając tysiące funkcji EXCELA, potem to wysyłają pocztą jako pliki EXCELA, które to stają
się u adresatów EXCELOWYM źródłem danych do ich raportów w EXCELU. I tak dalej.
To ma wdzięczną nazwę - excelioza.

Nie ma Pan racji:

1. Twierdząc, że zaawansowani (ja nie używam określeń "tępi" ani "nie-tępi") nie wymagają
podstaw. Nawet Pan nie wie, ile np. JA SIĘ NAUCZYŁEM na własnych szkoleniach. Inni też
zauważają, że podstawy baz danych to materiał idealnie pasujący do ścieżki rozwoju analityka -
tylko dlaczego nie ma tego na studiach i kursach controllingu? Godziny teorii i zero praktyki.
Teraz się to zmienia - wszyscy już uczą Query! No, prawdziwki jeszcze nie. Ale jutro - już tak. Z
niekłamaną radością obserwujemy ten trend :)

2. Trudno nauczyć "metod tworzenia kostek" w dwie godziny, czy też godzinę nawet.
Pokazujemy przykład i pokazujemy jak temat rozwinąć.

3. Ludzie na to nie wpadli z prostego powodu - proszę mi pokazać jeden, słownie JEDEN program
studiów (oczywiście poza naszymi, które właśnie dlatego robimy http://www.exc.ue.wroc.pl/
[Reklama]) dla analityka, gdzie pojawia się zestaw słów Excel-SQL-Query-OLAP! Ludzie nie
mogli informatyki analitycznej wymyślać sami - podstaw powinien ich ktoś nauczyć - uczy?
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Za rok - założę się - będzie tego już parę. I o to chodzi.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 11:17

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:08

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Odwołujemy się do danych źródłowych, robimy sobie funkcję jednej i drugiej miary i wio.

Tutaj wytłumaczone, jak krowie na rowie, jak (i po co) robi się funkcję dowolnej miary:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyGetdataFunc...

I właśnie takie odpowiedzi powodują moją "pianę".

Jak już udowodniono, Pana Szanownego piana jest dla sportu, więc trudno mi polemizować z
faktem, że Pan lubi.

Żadnych konkretów, wyłącznie reklama Pana automatu (jak już kiedyś pisałem bardzo fajnego
automatu).

Dzięki. Ale jakiego automatu? Pokazuję FUNKCJĘ, którą Pan może wyciągnąć dowolną wartość z
dowolnych danych.

Poza tym miał to być spójny raport(tp czy coś), a wyciągarka pojedynczych wartości.

GDZIE TO JEST NAPISANE? Kolejny Pana zarzut, wyssany z palca.
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Gdzie ja wciskam, żeby robić bazy danych w Excelu?
Gdzie je napisałem, że najlepsze hurtownie danych mają być w Excelu?
Ma Pan dużą trudność z dowodzeniem własnych zarzutów, Panie Sławku.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:37

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Nie bardzo rozumiem powód i cel używania przez Pana wyrażenia "tępy analityk" - chyba robi
to Pan w celu zasugerowania, że

Mogę używać zamiennie Pana wersja - otumaniony excelem. Lepiej ?

Analitycy, którzy przychodzą na kursy, to nie są pierwszaki - to osoby, pracujące w Excelu 3-8
lat (oczywiście zdarzają się i jednoroczniaki, i piętnastolatki)

I ktoś pracując jako analityk już dawno sam powinien dojść do takich narzędzi. Chyba, że system
dostarczania danych (np. BI) jest wystarczająco dobry, że nigdy nie miał takiej potrzeby.

Ci ludzi są "otumanieni" Excelem - wszystko, co robią, robią w Excelu. Wszystko - od
otwierania eksportów z SAPA (to taki wdzięczny przykład, ale tak jest ze wszystkimi) pod
EXCELEM, czyszczenia danych w owym EXCELU, zapuszczając na nim jakieś makra, zrobione
w EXCELU, potem zapisują to w formacie EXCELA, tworzą inne raporty, łącząc tysiącem linków
EXCELA i wstawiając tysiące funkcji EXCELA, potem to wysyłają pocztą jako pliki EXCELA,
które to stają się u adresatów EXCELOWYM źródłem danych do ich raportów w EXCELU. I tak
dalej.

To ja się odniosę do tego przykładu SAP'a. Chyba mi Pan nie powie, że jest Pan w stanie
pobierać dane z SAP w inny niż ww. sposób ?

To ma wdzięczną nazwę - excelioza.

A Pan proponuje rozwiązania z poza excela ? Bo ja takich nie zauważyłem. Wszystko o czym Pan
mówi to dalej excel, tyle że na wyższym poziomie (+sql, +vb/vba+ kostki).
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Nie ma Pan racji:

1. Twierdząc, że zaawansowani (ja nie używam określeń "tępi" ani "nie-tępi") nie wymagają
podstaw. Nawet Pan nie wie, ile np. JA SIĘ NAUCZYŁEM na własnych szkoleniach. Inni też

Jak ktoś jest naprawdę zaawansowany to nie trzeba go uczyć MQ. Jeżeli nie zna takich narzędzi
to znaczy, że nie jest zaawansowany.

zauważają, że podstawy baz danych to materiał idealnie pasujący do ścieżki rozwoju analityka
- tylko dlaczego nie ma tego na studiach i kursach controllingu? Godziny teorii i zero

Zgadzam się.

praktyki. Teraz się to zmienia - wszyscy już uczą Query! No, prawdziwki jeszcze nie. Ale jutro
- już tak. Z niekłamaną radością obserwujemy ten trend :)

Nie znam faktów, ale jeżeli to prawda to super.

2. Trudno nauczyć "metod tworzenia kostek" w dwie godziny, czy też godzinę nawet.
Pokazujemy przykład i pokazujemy jak temat rozwinąć.

Ja nie mówię o technicznym aspekcie wyklikania kostki.

3. Ludzie na to nie wpadli z prostego powodu - proszę mi pokazać jeden, słownie JEDEN
program studiów (oczywiście poza naszymi,

Program studiów ? Proszę mi pokazać jedną, słownie jedną osobę, która swoją wiedzę wyniosła
ze studiów.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 11:47

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:37
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http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyGetdataFunc...

I właśnie takie odpowiedzi powodują moją "pianę".

Jak już udowodniono, Pana Szanownego piana jest dla sportu, więc trudno mi polemizować z
faktem, że Pan lubi.

Pana stwierdzenie to żaden dowód.

Żadnych konkretów, wyłącznie reklama Pana automatu (jak już kiedyś pisałem bardzo
fajnego automatu).

Dzięki. Ale jakiego automatu? Pokazuję FUNKCJĘ, którą Pan może wyciągnąć dowolną wartość
z dowolnych danych.

FUNKCJĘ która automatyzuje proces pobierania danych. FUNKCJĘ napisanę przez Pana w tym
celu. FUNKCJĘ, której nikt nie ma w swoim excelu.

Poza tym miał to być spójny raport(tp czy coś), a wyciągarka pojedynczych wartości.

GDZIE TO JEST NAPISANE? Kolejny Pana zarzut, wyssany z palca.

Nie z palca tylko z dyskusji. Tu:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.

Raportu też nie.
Też o tym rozmawialiśmy - chyba że jest Pan Kopciuszkiem, który potrafi mając 100 cegieł
różnych rodzajów podzielić je wg składu na piasek, wodę i glinę.

Gdzie ja wciskam, żeby robić bazy danych w Excelu?

Bezpośrednio nigdzie. Pośrednio gdzie tylko się da. Tzw. "bazy danych analityków".

Gdzie je napisałem, że najlepsze hurtownie danych mają być w Excelu?
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J.W.

Ma Pan dużą trudność z dowodzeniem własnych zarzutów, Panie Sławku.

Raczej Pan z ich odpieraniem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:44

Sławomir Broda:

Jak już udowodniono, Pana Szanownego piana jest dla sportu, więc trudno mi polemizować
z faktem, że Pan lubi.

Pana stwierdzenie to żaden dowód.

Panie Sławku, litości!
http://www.goldenline.pl/forum/3079748/pytanie-do-anal...

Żadnych konkretów, wyłącznie reklama Pana automatu (jak już kiedyś pisałem bardzo
fajnego automatu).

Dzięki. Ale jakiego automatu? Pokazuję FUNKCJĘ, którą Pan może wyciągnąć dowolną
wartość z dowolnych danych.

FUNKCJĘ która automatyzuje proces pobierania danych. FUNKCJĘ napisanę przez Pana w tym
celu. FUNKCJĘ, której nikt nie ma w swoim excelu.

Owszem, ma, a właściwie MIAŁ, tylko Pan o tym nie wie.
Od Excela 97 była w Excelu taka funkcja SQLREQUEST - jakiś czas potem była podobno jeszcze w
VBA, z naciskiem na "podobno", bo nikt jej nie używał, tak ją schowali. Microsoft JĄ WYCIĄŁ bo
oni lubią wycinać rzeczy przydatne - już w Excelu XP jej nie było, ale jak zaczęliśmy się burzyć,
to ją przywrócili dodatkiem. Potem wycięli definitywnie.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/aa27243...

Więc ją odtworzyliśmy i UDOSTĘPNIAMY PUBLICZNIE ZA DARMO
http://afin.net/artykuly/controlling/Art_ADO4Excel.htm
(zakładka FunctionSQL)
Proszę tak nie krzyczeć, jak Pan czegoś nie wie. Uszy bolą.

O tym, co powyżej PISALIŚMY JUŻ 11 LAT TEMU. Rozumie Pan, JEDENAŚCIE LAT TEMU!
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https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...
JEDENAŚCIE LAT! Co Pan robił 11 lat temu?

Poza tym miał to być spójny raport(tp czy coś), a wyciągarka pojedynczych wartości.

GDZIE TO JEST NAPISANE? Kolejny Pana zarzut, wyssany z palca.

Nie z palca tylko z dyskusji. Tu:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.

Raportu też nie.
Też o tym rozmawialiśmy - chyba że jest Pan Kopciuszkiem, który potrafi mając 100 cegieł
różnych rodzajów podzielić je wg składu na piasek, wodę i glinę.

Gdzie ja wciskam, żeby robić bazy danych w Excelu?

Bezpośrednio nigdzie. Pośrednio gdzie tylko się da. Tzw. "bazy danych analityków".

DOWODZIK? Gdzie jest napisane, że bazy danych analityków mają być robione w Excelu?

Gdzie je napisałem, że najlepsze hurtownie danych mają być w Excelu?

J.W.

Ma Pan dużą trudność z dowodzeniem własnych zarzutów, Panie Sławku.

Raczej Pan z ich odpieraniem.

Nie można odpierać zarzutów wyssanych z palca.

DOWODY!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 12:17

dzisiaj 11:59
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Panie Sławku, litości!
http://www.goldenline.pl/forum/3079748/pytanie-do-anal...

Po raz kolejny. Pana stwierdzenie to nie dowód.

Owszem, ma, a właściwie MIAŁ, tylko Pan o tym nie wie.

A proszę sobie wyobrazić, że wiem. Proponuje jeszcze przytoczyć przykłady z wersji ecela pod
w3.11, żeby były bardziej na czasie.

Więc ją odtworzyliśmy i UDOSTĘPNIAMY PUBLICZNIE ZA DARMO
http://afin.net/artykuly/controlling/Art_ADO4Excel.htm
(zakładka FunctionSQL)

Co nie zmienia faktu, że nie podaje Pan rozwiązań tylko linki do swojego narzędzie.

Proszę tak nie krzyczeć, jak Pan czegoś nie wie. Uszy bolą.

Kiedy krzyczałem ? Słowo funkcja było dużymi, więc powieliłem.
Czego nie wiem ?

O tym, co powyżej PISALIŚMY JUŻ 11 LAT TEMU. Rozumie Pan, JEDENAŚCIE LAT TEMU!

Cieszę się bardzo. Nigdzie nie zaprzeczałem, że ma Pan znacznie większe doświadczenie od
mojego, co chyba nie jest przeszkodą do tego, abym miał inne poglądy ?

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...
JEDENAŚCIE LAT! Co Pan robił 11 lat temu?

Kończyłem szkołę średnią. Ma to jakieś znaczenie ?

DOWODZIK? Gdzie jest napisane, że bazy danych analityków mają być robione w Excelu?

Co drugi (może częściej) Pana przykład użycia MQ odnosi się do arkuszy excel. Jakiś wniosek ?
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Nie można odpierać zarzutów wyssanych z palca.

DOWODY!

Przedstawiam DOWODY tylko Pan je regularnie ignoruje.
Przykład. Podałem dowód - Pan zakończył ten wątek.

GDZIE TO JEST NAPISANE? Kolejny Pana zarzut, wyssany z palca.

Nie z palca tylko z dyskusji. Tu:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.

Raportu też nie.
Też o tym rozmawialiśmy - chyba że jest Pan Kopciuszkiem, który potrafi mając 100
cegieł różnych rodzajów podzielić je wg składu na piasek, wodę i glinę.

>

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 12:44

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:43

Wojciech Gardziński:

Owszem, ma, a właściwie MIAŁ, tylko Pan o tym nie wie.
Od Excela 97 była w Excelu taka funkcja SQLREQUEST - jakiś czas potem była podobno
jeszcze w VBA, z naciskiem na "podobno", bo nikt jej nie używał, tak ją schowali. Microsoft JĄ
WYCIĄŁ bo oni lubią wycinać rzeczy przydatne - już w Excelu XP jej nie było, ale jak
zaczęliśmy się burzyć, to ją przywrócili dodatkiem. Potem wycięli definitywnie.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/aa27243...
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Może z obawy przed takimi użytkownikami? :)

Czy na Pańskich szkoleniach bywają administratorzy baz danych i hurtowni danych w tych
firmach? I jakie mają miny gdy Pan pokazuje jak użytkownik może zamulić bazę masą
adhocowych zasileń do adhocowych DMA?
I po pierwsze, zastanawiają się czemu ci ludzie nie dodadzą brakujących elementów do wymiaru
A po drugie, jak mają sobie ustawić alert, że zbyt często adhocowo pobierany jest wymiar, który
w takim razie raz na 5 lat można by dodać do hurtowni.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 13:19

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:03

Sławomir Broda:

O tym, co powyżej PISALIŚMY JUŻ 11 LAT TEMU. Rozumie Pan, JEDENAŚCIE LAT TEMU!

Cieszę się bardzo. Nigdzie nie zaprzeczałem, że ma Pan znacznie większe doświadczenie od
mojego, co chyba nie jest przeszkodą do tego, abym miał inne poglądy ?

Absolutnie nie. ja tylko Pan proszę, żeby Pan czytał ze zrozumieniem.

DOWODZIK? Gdzie jest napisane, że bazy danych analityków mają być robione w Excelu?

Co drugi (może częściej) Pana przykład użycia MQ odnosi się do arkuszy excel. Jakiś wniosek ?

Tak, nie rozumie Pan, co jest pokazywane - być może jest to wina moja, bo źle pokazuję.
Oczywiście, że wykorzystuję excelowe Query. ALE PROSZE ZOBACZYĆ DO CZEGO!
Nie do tego, żeby robić bazę w Excelu, tylko po to, żeby z owego Query WYCIĄGNĄĆ parametry
połączenia bazodanowego i SQLem na tych parametrach budować hurtownię albo w Accessie,
albo np. w SQLSie.
Jeżeli któregoś kroku Pan dalej nie rozumie, proszę o info. Obiecuję tłumaczyć do skutku.

Nie można odpierać zarzutów wyssanych z palca.

DOWODY!

Przedstawiam DOWODY tylko Pan je regularnie ignoruje.

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 111 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/111

12 z 22 2012-10-29 15:15



Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Przykład. Podałem dowód - Pan zakończył ten wątek.

GDZIE TO JEST NAPISANE? Kolejny Pana zarzut, wyssany z palca.

Nie z palca tylko z dyskusji. Tu:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.

Raportu też nie.
Też o tym rozmawialiśmy - chyba że jest Pan Kopciuszkiem, który potrafi mając 100
cegieł różnych rodzajów podzielić je wg składu na piasek, wodę i glinę.

>

Chodzi Panu o tę glinę, czy wodę?
Słowo "raport", widzę, pan rozumie jako konkretny arkusz danych, wyrzucony z jakiegoś
narzędzia. Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą dane z
różnych źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:11

Wojciech Gardziński:

Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą dane z różnych
źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Czyli każdorazowo nowe zasilenie pod raport?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:20
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Wojciech

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

O tym, co powyżej PISALIŚMY JUŻ 11 LAT TEMU. Rozumie Pan, JEDENAŚCIE LAT TEMU!

Cieszę się bardzo. Nigdzie nie zaprzeczałem, że ma Pan znacznie większe doświadczenie od
mojego, co chyba nie jest przeszkodą do tego, abym miał inne poglądy ?

Absolutnie nie. ja tylko Pan proszę, żeby Pan czytał ze zrozumieniem.

Może to nie ja źle czytam, a Pan źle pisze.

Oczywiście, że wykorzystuję excelowe Query. ALE PROSZE ZOBACZYĆ DO CZEGO!

To może precyzyjniej - szba przenosi Pan do excela.

Jeżeli któregoś kroku Pan dalej nie rozumie, proszę o info. Obiecuję tłumaczyć do skutku.

Jeżeli chce Pan wykazać moje braki to w bardzo prymitywny sposób Pan się do tego zabiera.

Chodzi Panu o tę glinę, czy wodę?
Słowo "raport", widzę, pan rozumie jako konkretny arkusz danych, wyrzucony z jakiegoś
narzędzia. Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą dane z
różnych źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Wyszukaj.pionowo do tworzenie raportów jest zła, a Pana funkcja jest dobra ?
Hipokryzja.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:37
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą dane z
różnych źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Czyli każdorazowo nowe zasilenie pod raport?

Tak, z DMA. Nie z transakcji! Po to jest owa DMA. Po to są te wszystkie procedury przyspieszeń,
itp.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:21

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

O tym, co powyżej PISALIŚMY JUŻ 11 LAT TEMU. Rozumie Pan, JEDENAŚCIE LAT
TEMU!

Cieszę się bardzo. Nigdzie nie zaprzeczałem, że ma Pan znacznie większe doświadczenie
od mojego, co chyba nie jest przeszkodą do tego, abym miał inne poglądy ?

Absolutnie nie. ja tylko Pan proszę, żeby Pan czytał ze zrozumieniem.

Może to nie ja źle czytam, a Pan źle pisze.

Być może.

Oczywiście, że wykorzystuję excelowe Query. ALE PROSZE ZOBACZYĆ DO CZEGO!

To może precyzyjniej - szba przenosi Pan do excela.
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Nie. Tylko wybrane elementy, lub dane przeczyszczone. I NIE DO EXCELA tylko do DMA w
Accessie lub SQLSie. Query służy mi jako EDYTOR zapytania, ale dane NIE PRZECHODZĄ prze
Excela.

Jeżeli któregoś kroku Pan dalej nie rozumie, proszę o info. Obiecuję tłumaczyć do skutku.

Jeżeli chce Pan wykazać moje braki to w bardzo prymitywny sposób Pan się do tego zabiera.

Czy Pan potrafi nie szczekać?

Chodzi Panu o tę glinę, czy wodę?
Słowo "raport", widzę, pan rozumie jako konkretny arkusz danych, wyrzucony z jakiegoś
narzędzia. Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą
dane z różnych źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Wyszukaj.pionowo do tworzenie raportów jest zła, a Pana funkcja jest dobra ?
Hipokryzja.

Wyszukaj.pionowo ludzie używają do łączenia się z zamkniętymi skoroszytami. Można, ale jest
straszliwie błędogenne. Funkcje ODBC łączą się z widokami w DMA, szybko pobierając konkretną
wartość. Jakiekolwiek operacje sumowania są opcją, nie normą.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:25

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą dane z
różnych źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Czyli każdorazowo nowe zasilenie pod raport?

Tak, z DMA. Nie z transakcji! Po to jest owa DMA. Po to są te wszystkie procedury
przyspieszeń, itp.
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No to dobrze przynajmniej, ze nie z transakcji - wie Pan, ze gdzieniegdzie zasilanie jednego
agregowanego raportu potrafi zabić bazę danych?

Pan proponuje by analitycy zasilali oddzielnie swoje kostki i dostarcza do tego narzędzia. Czyli
dubluje Pan zasilenia hurtowni zasileniami do DMA (każdy administrator Panu powie, ze to może
dla wyjątków raz na kwartał), a potem usiłuje łączyć dane z odrębnie zasilanych kostek (czyli bez
sensu).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:44

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Oczywiście, że wykorzystuję excelowe Query. ALE PROSZE ZOBACZYĆ DO CZEGO!

To może precyzyjniej - szba przenosi Pan do excela.

Nie. Tylko wybrane elementy, lub dane przeczyszczone. I NIE DO EXCELA tylko do DMA w
Accessie lub SQLSie. Query służy mi jako EDYTOR zapytania, ale dane NIE PRZECHODZĄ prze
Excela.

Wytłumaczyć Panu co to jest SZBD ? Bo widzę, że chyba znamy różne definicje.

Jeżeli któregoś kroku Pan dalej nie rozumie, proszę o info. Obiecuję tłumaczyć do
skutku.

Jeżeli chce Pan wykazać moje braki to w bardzo prymitywny sposób Pan się do tego
zabiera.

Czy Pan potrafi nie szczekać?

Szczekać ? Jak bardzo popularne są takie określenia w Pana środowisku ?
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Chodzi Panu o tę glinę, czy wodę?
Słowo "raport", widzę, pan rozumie jako konkretny arkusz danych, wyrzucony z jakiegoś
narzędzia. Ja słowo raport rozumiem inaczej - to arkusz excela z funkcjami, które biorą
dane z różnych źródeł DOPIERO TWORZĄC RAPORT.

Wyszukaj.pionowo do tworzenie raportów jest zła, a Pana funkcja jest dobra ?
Hipokryzja.

Wyszukaj.pionowo ludzie używają do łączenia się z zamkniętymi skoroszytami. Można, ale jest
straszliwie błędogenne. Funkcje ODBC łączą się z widokami w DMA, szybko pobierając
konkretną wartość. Jakiekolwiek operacje sumowania są opcją, nie normą.

I znów nie na temat. Z merytorycznego punktu widzenie Pana funkcja to rozbudowane
wyszukaj.pionowo, albo bliżej - rozbudowane wezdaneztabeli.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 14:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:46

Nonono, Panie Szanowny, wreszcie się Pan normalnie odezwał. Gratulki!
Andrzej O.:

Czyli każdorazowo nowe zasilenie pod raport?

Tak, z DMA. Nie z transakcji! Po to jest owa DMA. Po to są te wszystkie procedury
przyspieszeń, itp.

No to dobrze przynajmniej, ze nie z transakcji - wie Pan, ze gdzieniegdzie zasilanie jednego
agregowanego raportu potrafi zabić bazę danych?

Uff, zaliczyłem. :)

Pan proponuje by analitycy zasilali oddzielnie swoje kostki i dostarcza do tego narzędzia. Czyli
dubluje Pan zasilenia hurtowni zasileniami do DMA (każdy administrator Panu powie, ze to
może dla wyjątków raz na kwartał), a potem usiłuje łączyć dane z odrębnie zasilanych kostek
(czyli bez sensu).
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Zarzut celny.
Rozumiem, ze zasilenie wielu DMA może być niesynchronizowane. Ale to samo jest w wielu
hurtowniach. Sprzedaż zasila się codziennie, rozrachunki co 10 minut, inwestycje co tydzień,
takie tam. Ja to wiem i Pan to wie.
Ale SOA czyli te lokalne DMA mają jedną niewątpliwą zaletę - są narzędziami ANALITYKA, nie
informatyka. HD może sobie być, a DMA, administrowane przez analityków są elastyczniejsze,
szybsze, bliższe ciału. A w momencie gdy rzeczywiście powstają dubelki (2 DMA liczą to samo)
można przenieść to do HD. Systemy informacyjne buduje się OD DOŁU. bo budowa od góry to
klasyczny biaj. Dwa lata przestraszliwie drogiego wdrożenia, immanentna sztywność i excelioza
na wyjściu.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:50

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Oczywiście, że wykorzystuję excelowe Query. ALE PROSZE ZOBACZYĆ DO CZEGO!

To może precyzyjniej - szba przenosi Pan do excela.

Nie. Tylko wybrane elementy, lub dane przeczyszczone. I NIE DO EXCELA tylko do DMA w
Accessie lub SQLSie. Query służy mi jako EDYTOR zapytania, ale dane NIE PRZECHODZĄ
prze Excela.

Wytłumaczyć Panu co to jest SZBD ? Bo widzę, że chyba znamy różne definicje.

Wytłumaczyć Panu, co oznacza pobrać widok (lub tabelę) z bazy do DMA? Zwykle nie ma
dostępu, wiec pobiera się dane z pliku eksportowego.
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(lewe strzałki)

Jeżeli któregoś kroku Pan dalej nie rozumie, proszę o info. Obiecuję tłumaczyć do
skutku.

Jeżeli chce Pan wykazać moje braki to w bardzo prymitywny sposób Pan się do tego
zabiera.

Czy Pan potrafi nie szczekać?

Szczekać ? Jak bardzo popularne są takie określenia w Pana środowisku ?

Bez komentarza.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

Wyszukaj.pionowo ludzie używają do łączenia się z zamkniętymi skoroszytami. Można, ale
jest straszliwie błędogenne. Funkcje ODBC łączą się z widokami w DMA, szybko pobierając
konkretną wartość. Jakiekolwiek operacje sumowania są opcją, nie normą.

I znów nie na temat. Z merytorycznego punktu widzenie Pana funkcja to rozbudowane
wyszukaj.pionowo, albo bliżej - rozbudowane wezdaneztabeli.

Nieprawda. Może być jak WP, może być jak WDT, może być jak cokolwiek innego - to
UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 14:58

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:57

Wojciech Gardziński:

Ale to samo jest w wielu hurtowniach. Sprzedaż zasila się codziennie, rozrachunki co 10 minut,
inwestycje co tydzień, takie tam. Ja to wiem i Pan to wie.

co 10 minut...? co tydzień...?
Nie no, są obecnie systemy co przepychają dane w czasie rzeczywistym do hurtowni, ale z tego
się jeszcze nie korzysta szeroko.

Systemy informacyjne buduje się OD DOŁU. bo budowa od góry to klasyczny biaj. Dwa lata
przestraszliwie drogiego wdrożenia, immanentna sztywność i excelioza na wyjściu.

No niestety znowu muszę rzucić cegłą - taka właściwość HD, że inaczej się nie da.
Może Pan policzyć, ze ma 50 cegieł białych, 30 czerwonych i 20 żółtych, ale jak Pan chce podać
skład 100 cegieł w kilogramach to nie wiem, nie zliczając dla każdego rodzaju, w ten sam
sposób, ile piasku, wody i różnych rodzajów glinek na to poszło. A jak Pan zapomni w którejś z
DMA o jakimś wymiarze, no to cóż BrakDanych, albo zasilamy historię od początku...

Od dołu to się zbiera wymagania.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:02
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