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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Pobrał by! - robimy tak w kilku firmach - i to nawet z Oracle'a. SQLek ma 2 strony A4 (kilka

tysięcy znaków), ale jest i działa.

No to jednak daję dostęp do bazy ? To jest ten 1% ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:17

Można tak

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:18
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Oczywiście. Nigdy dla analityków. No, może teraz coś się zmieni...

Ale nie z winy BI, tylko prymitywnych działów It. Prawda ?

Bardzo często producent BI zastrzega sobie poziom uprawnień tylko dla ITków, oczywiście

przeszkolonych na Mauritiusie. Znam wiele takich przypadków.

Mogę prosić przykład takiego producenta ?

Eee tam, tak się nie będziemy bawić. Możemy pisać nazwy, jeżeli mówimy o funkcjonalnościach,

ale nie będziemy ich pisać, jeśli chodzi o szczegóły umów, Panie Szanowny...!

Tak, rzeczywiście, jest, że HD są podzielone na obszary tematyczne. Ale bardzo rzadko

mamy możliwość modyfikacji algorytmów w nich, bo to są po prostu "kobyły".

Jak danych jest duży, to kobyła musi być. A jak się nie chce przerabiać całej kobyły, to można

sobie zrobić swoje mini-kobyły.

Czyli DMA.

Rozwiązanie z wydziałowymi DMA jest lepsze bo bardziej demokratyczne - łatwiejsze w

utrzymaniu, rozwoju i... zrozumieniu. A kto, jak kto, ale analitycy powinni rozumieć

procesy zachodzące w ich firmie, no nie?

I później w zależności od tego który dział raportuje to wynik sprzedaży za pół roku jest inny.

Zawsze musi być miejsce gdzie mamy "prawdę ostateczną".

Jedno drugiemu nie przeczy. Jeżeli wydział A wlicza do sprzedaży coś tam, np. usługi wewnętrne,

a dział B nie, to po pierwszej konfrontacji różnych wyników od razu wiadomo, która miara jest

kogo, która lepsza i od kogo brać - załóżmy, że lepsza B. Ale A dla swoich potrzeb dalej liczy, jak

chce.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:19
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Wojciech Gardziński:

Jak zrobić link do jpga na necie w GLu, żeby się wyświetlił jako link (ja nie wiem)?

Można tak

[url=http://www.hdtv.com.pl/forum/attachments/humor/3043d1243957323-facepalms-facepal

Help:

http://www.goldenline.pl/popup/BBCode.html

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:24

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:19

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Pobrał by! - robimy tak w kilku firmach - i to nawet z Oracle'a. SQLek ma 2 strony A4 (kilka

tysięcy znaków), ale jest i działa.

No to jednak daję dostęp do bazy ? To jest ten 1% ?

Tak, to jest ten 1%. Tak obwarowany, że łojezu. Ale - tak, zdarza się, że tak jest.

Schemacik

Eee tam, kupa roboty, ale dzięki za info.
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VBA, Excel,
Access i

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:22

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:22

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Eee tam, tak się nie będziemy bawić. Możemy pisać nazwy, jeżeli mówimy o

funkcjonalnościach, ale nie będziemy ich pisać, jeśli chodzi o szczegóły umów, Panie

Szanowny...!

Szczegóły umów ? Napisanie, że np. Comarch umieszcza takie zapisu to jakiś szczegół umowy ?

Czyli DMA.

No to piszę, że 90% HD spełnia Pana schemat i to od dawna.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:23
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Schemacik

Eee tam, kupa roboty, ale dzięki za info.

Ale, jak ładnie teraz post wygląda.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:24

Sławomir Broda:

Szczegóły umów ? Napisanie, że np. Comarch umieszcza takie zapisu to jakiś szczegół umowy

?

Oczywiście, bo UMIESZCZA to w umowach, czyli jest w umowach, a umowy są tajne.

Czyli DMA.

No to piszę, że 90% HD spełnia Pana schemat i to od dawna.

Nieprawda. To, że HD jest wielowątkowa, nie oznacza demokratycznego dostępu do niej.

SOA to wielowątkowość PLUS demokracja w tworzeniu DMA.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:26

Wojciech Gardziński:
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Schemacik

Eee tam, kupa roboty, ale dzięki za info.

to można sobie skrócić url na tinyurl

http://tinyurl.com/cds9j4o

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:27

Wojciech Gardziński:

SOA to wielowątkowość PLUS demokracja w tworzeniu DMA.

Naprawde, nie mogę się doczekać pierwszego wdrożenia tej architektury :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:28
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Szczegóły umów ? Napisanie, że np. Comarch umieszcza takie zapisu to jakiś szczegół

umowy ?

Oczywiście, bo UMIESZCZA to w umowach, czyli jest w umowach, a umowy są tajne.

Jeżeli nie wiem kto z kim podpisał umowę to taka informacja to nie szczegół tej umowy, bo nie

jestem w stanie wskazać z jakiej umowy on pochodzi.

Czyli DMA.

No to piszę, że 90% HD spełnia Pana schemat i to od dawna.

Nieprawda. To, że HD jest wielowątkowa, nie oznacza demokratycznego dostępu do niej.

A czyja to wina ? Bo chyba nie twórców BI ?

SOA to wielowątkowość PLUS demokracja w tworzeniu DMA.

Plus tworzenie wysepek informacji, niekoniecznie spójnych ze sobą + tworzenie "specjalistów",

którzy mają władzę nad taką "wysepką" i pełną wiedzę o niej i przy jego ewentualnym odejściu

wiedza odchodzi razem z nim.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:30

Sławomir Broda:

Czyli DMA.

No to piszę, że 90% HD spełnia Pana schemat i to od dawna.

Nieprawda. To, że HD jest wielowątkowa, nie oznacza demokratycznego dostępu do niej.

A czyja to wina ? Bo chyba nie twórców BI ?
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Pewnie twórców nie. Ale firm wdrażających - już tak. One bardzo dbają o monopol swoich usług

;)

SOA to wielowątkowość PLUS demokracja w tworzeniu DMA.

Plus tworzenie wysepek informacji, niekoniecznie spójnych ze sobą + tworzenie

"specjalistów", którzy mają władzę nad taką "wysepką" i pełną wiedzę o niej i przy jego

ewentualnym odejściu wiedza odchodzi razem z nim.

No, w porównaniu do dzisiejszego uzależnienia firm od speców-wiżualbejzikowców, to

rzeczywiście zagrożenie, hehehe. Rzekłbym - pomijalne.

(SQLe są o wiele łatwiej dokumentowalne i poprawialne od VBA.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:34

Wojciech Gardziński:

No, w porównaniu do dzisiejszego uzależnienia firm od speców-wiżualbejzikowców, to

rzeczywiście zagrożenie, hehehe. Rzekłbym - pomijalne.

(SQLe są o wiele łatwiej dokumentowalne i poprawialne od VBA.)

No i ze szczegółem, że scalanie DMA po sumach nie ma sensu :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:37

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:36
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No, w porównaniu do dzisiejszego uzależnienia firm od speców-wiżualbejzikowców, to

rzeczywiście zagrożenie, hehehe. Rzekłbym - pomijalne.

(SQLe są o wiele łatwiej dokumentowalne i poprawialne od VBA.)

No i ze szczegółem, że scalanie DMA po sumach nie ma sensu :)

Chodzenie w trampkach w zimie też nie.

Ileż razy można pisać, że scalają się rekordy nie agregaty?... Piszę to już ostatni raz, a Pan

może powtarzać dalej swoją mantrę.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:59

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Czyli DMA.

No to piszę, że 90% HD spełnia Pana schemat i to od dawna.

Nieprawda. To, że HD jest wielowątkowa, nie oznacza demokratycznego dostępu do niej.

A czyja to wina ? Bo chyba nie twórców BI ?

Pewnie twórców nie. Ale firm wdrażających - już tak. One bardzo dbają o monopol swoich

usług ;)

SOA to wielowątkowość PLUS demokracja w tworzeniu DMA.

Plus tworzenie wysepek informacji, niekoniecznie spójnych ze sobą + tworzenie

"specjalistów", którzy mają władzę nad taką "wysepką" i pełną wiedzę o niej i przy jego

ewentualnym odejściu wiedza odchodzi razem z nim.
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No, w porównaniu do dzisiejszego uzależnienia firm od speców-wiżualbejzikowców, to

rzeczywiście zagrożenie, hehehe. Rzekłbym - pomijalne.

(SQLe są o wiele łatwiej dokumentowalne i poprawialne od VBA.)

I znów się Pan VBA czepia. Przecież Pan jest specem-wiżułalbajsikowcem, tyle że w

outsourcingu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:10

Wojciech Gardziński:

Normalnie. Ponieważ ów jest zamknięty, wydzielam folder i mówię ITkom, żeby zrobili

transakcję w SAP, która będzie wyrzucać jakieś tam dane (np, obrotówki FK) w excelkach do

tego folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na tych

obrotówkach robię DMA, traktując je jako zwykłe tabele - źródła danych.

...

Oczywiście!

Ja np. u klientów robię to tak: Robi sobie ktoś tam jakąś DMA - niech sobie robi, ale do

programiku, który robi, dołączam jedną dodatkową linię z SQLkiem - kopij wynik do folderu

szefa.

I szef ma swoją DMA, złożoną z danych z efektów poniższych itp.

Dobrze że Pan zmienił zdanie... po 123 stronach wątku 2454 postach w ciągu 4 lat, choć

wcześniej miał Pan delikatne sugestie by nie atakować BIaja za to co robi dobrze i dzięki swojej

architekturze może być obsługiwany przez jednego administratora, zamiast zatrudniać

wszystkich kogo się da.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 15:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:13

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:
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Normalnie. Ponieważ ów jest zamknięty, wydzielam folder i mówię ITkom, żeby zrobili

transakcję w SAP, która będzie wyrzucać jakieś tam dane (np, obrotówki FK) w excelkach

do tego folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na

tych obrotówkach robię DMA, traktując je jako zwykłe tabele - źródła danych.

...

Oczywiście!

Ja np. u klientów robię to tak: Robi sobie ktoś tam jakąś DMA - niech sobie robi, ale do

programiku, który robi, dołączam jedną dodatkową linię z SQLkiem - kopij wynik do folderu

szefa.

I szef ma swoją DMA, złożoną z danych z efektów poniższych itp.

Dobrze że Pan zmienił zdanie... po 123 stronach wątku 2454 postach, choć wcześniej miał Pan

delikatne sugestie by nie atakować BIaja za to co robi dobrze i dzięki swojej architekturze

może być obsługiwany przez jednego administratora, zamiast zatrudniać wszystkich kogo się

da.

Gdzie jest napisane, że "wynik" to agregaty, może inaczej - że to tylko agregaty?

Pana wnioski są bez sensu, gdyż ja zdania nie zmieniłem.

O mamo! Od kiedy biaj ma jednego administratora? Wszędzie, gdzie znam sytuację, po

wdrożeniu biaja ilość ITków wzrosła i - uwaga - ilość analityków też wzrosła. ITki musiały

administrować nowym obiektem, a analitykom doszło więcej eksportów excelkowych.

Po prostu kupili sobie kozę do ciasnego mieszkania, bo tak im poradził rabin.

Pora ją wywalić.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 15:21

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:18

Wojciech Gardziński:

Gdzie jest napisane, że "wynik" to agregaty?

Pana wnioski są bez sensu, gdyż ja zdania nie zmieniłem.

to się Pan pochwali gdzie ma Pan udane wdrożenia tej architektury?
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:21

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Gdzie jest napisane, że "wynik" to agregaty?

Pana wnioski są bez sensu, gdyż ja zdania nie zmieniłem.

to się Pan pochwali gdzie ma Pan udane wdrożenia tej architektury?

Moja lista referencyjna.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:22

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

to się Pan pochwali gdzie ma Pan udane wdrożenia tej architektury?

Moja lista referencyjna.

z SOA?

ostatnio w firmie o 0,4mld obrotu zamiast 100mln strat wyszło w excelowym RW 900mln

zysku... bo się koszty do przychodów dodały...

ciekaw jestem co pierdyknie na tej Pana liście referencyjnej?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 15:30

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:23
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