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Wojciech Gardziński:

Robert Woźniak:

jakiś chwyt marketingowy! CAŁY CZAS MYŚLAŁEM o CZYMŚ POWAŻNYM CZYLI: SERVCE-
ORIENTED ARCHITECTURE !! a tu chodzi o "spreadsheet" !!! Hehehehhehe, a ja myślałem,
że rozmawiamy o czymś poważnym! No ale ok mój błąd, jak w każdym projekcie, najpierw
trzeba sprawdzić czy wszyscy mówią w tym samym języku :)

Ach, Pan Robert to cały biaj! Czyli Elementarz Konsultanta Biajowego:
Wpada nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co, i każe się UCZYĆ ZA NASZE PIENIĄDZE
podstawowych pojęć, bo sam nie umie czytać

(Jakby ktoś nie zrozumiał, to alegoria niesienia wiedzy przez konsultantów biajowych - student
siedzi i uczy się naszego biznesu i, jak narysuje schemat, to oznacza, że go zaprojektował,
czyli głośno krzyczy, że zaprojektował nam biznes.)
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automatyzacją
pr...

Uff ten cały JPB można skwitować tak:
"..[C] 1995-2012 Gardziński, Rumiński"

Nadal postuluje aby ludziom nie mieszać w głowach i nie używać SOA, a może np. GROA czyli
Gardziński-Rumiński Oriented Architecture.

Panie Wojtku ja się przynajmniej umiem przyznać, że się w czymś pomyliłem. Natomiast Pan
siedzi w tym pomyleniu od 1995 roku, co wskazuje podpis rysunku.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:34

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Mamy studnię i mamy w niej wodę.

pomijajac sliczne porownania zarowno w bex,ie jak i w pana funkcji jest 'ssanie'. parametryzacja
pozwala na pobranie wybranego fragmentu danych.

Pan nie rozumie. PAN MA NAPISAĆ dla tych co nie potrafią i im to dać/sprzedać/wyjaśnić.

Rozumie. Skoro excel jest kingiem, to vba tym bardziej. vba bez excela sobie poradzi (vbs). w
druga strone nie bardzo.

Jeżeli identyfikuje Pan "exceliozkę" i "Excel w centrum" jako
pojęcia jednoznaczne, to tak, bo i tu, i tu Excel jest w centrum.
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To prosze o definicje jak Pan to rozumie. Bo zaczynam miec wrazenie, ze excelioza to uzywanie
excela bez narzedzi z logiem afin w tle.

I tu też racja. Ale zrobiłem (robimy cały czas) badania naukowe na prowadzonych przeze mnie
kursach VBA (kolega również, ale lepiej pisać w 1.os.). Jestem w stanie nauczyć gościa Query
i podstaw SQLa w 2 dni. VBA nie. I, śmiem twierdzić, że 2 tygodnie też by nie wystarczyły.
Chyba się Pan zgodzi, czy nie?
Uważamy, że przeniesienie ciężaru nauki analityka z VBA na SQLa spowoduje skokowy wzrost
kwalifikacji informatycznych analityków i skokowy, epokowy wręcz, wzrost ich umiejętności
raportowych. Z tym, że, stety lub niestety, biaje odejdą w zapomnienie. In dlatego tak mnie
nie lubią.

Zgadzam sie. Ale wynika to z faktu iz vba ma znacznie wiecje podstaw, bo i jego zastosowanie
jest szersze.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:57

Wojciech Gardziński:

Mamy studnię i mamy w niej wodę.

1. Opcja ssania: Spuszcza Pan wiadro, albo Pan nie spuszcza - wybiera Pan moment. Może też
Pan spuścić, może Pan je też wrzucić. Może je Pan napełnić troszku, ciutkę, na denko ledwie,
pół lub wszystkie opcje pośrednie. I je ciągnąć wolno, szybko, rozlewając lub ostrożnie.

2. Opcja tłoczenia: Naciska Pan guzik koło studni (albo jeszcze gorzej: o określonej godzinie) i
dostaje Pan pełne wiadro. Połowa średnio do wylania (wartość średnia Pana potrzeby to
połowa). Koszt energetyczny średnio 2 razy większy. I nie jest tak, jak Pan chce!

Nie no, pięknie :D

Analityk pomyślał "a potrzebuję raport z takiego zakresu danych za taki okres" (p.Wojtkowi
okres też się kojarzy?)
Wyszukuje w folderze pliku z odpowiednią definicją zasilenia... gmera... gmera... gmera... jest!
Jest sqlek, prawie pełen, trochę go trzeba zmodyfikować (zapisać zmiany? nie nie trzeba, nie
przyda się), odpalamy query. Query odpalone, surowe dane wrzucone. Trzeba przeliczyć,
załóżmy arkusz przeliczeń gotowy, ale tabela przestawna się posypała bo za każdym razem jest
inna liczba elementów i nie można pobierać z niej danych, trzeba wszystko przerobić ... ... ... ...
, nie włączać F9 aż nie będzie gotowe, można odświeżyć, F9... ... ..., jest, można robić raport z
pięknym wykresem! Przydałoby się porównanie za inny okres i jakieś dodatkowe pole z ERPa.
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I od nowa... do folderu sqlków, pogmerać... pogmerać... pogmerać... wrzucić query, znowu się
tabela posypała, itd.

Problemy nieznane BIajom, brak poziomu stałych metadanych - sama radość :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 13:41

Andrzej O.:

Problemy nieznane BIajom, brak poziomu stałych metadanych - sama radość :D

W jednym się z Panem zgodzę - to są problemy NIEZNANE BIAJOM. Biaje robią raport według
SIWZu i UMYWAJĄ RĘCE. Resztę, zawsze i wszędzie, załatwia Excelek.
Pan myśli, że zrobiony raport w biaju to koniec, bo on jest nazwany, jako "gotowy".
Cóż, śmiech.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 18:43

Wojciech Gardziński:

Cóż, śmiech.

szczególnie z metadanych w SOA :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 18:44
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Sławomir Broda:

Rozumie. Skoro excel jest kingiem, to vba tym bardziej. vba bez excela sobie poradzi (vbs).
w druga strone nie bardzo.

miliony ludzi robią różne rzeczy w Excelu, nie znając VBA.
W drugą stronę o 5 rzędów wielkości mniej.

Jeżeli identyfikuje Pan "exceliozkę" i "Excel w centrum" jako
pojęcia jednoznaczne, to tak, bo i tu, i tu Excel jest w centrum.

To prosze o definicje jak Pan to rozumie. Bo zaczynam miec wrazenie, ze excelioza to
uzywanie excela bez narzedzi z logiem afin w tle.

Eee tam - nie chce Pan zrozumieć. Ale ja tu od tego jestem, żeby wyjaśniać do bólu.
Exceliozka to stan, w którym eksporty z różnych systemów stają się źródłem danych W SPOSÓB
NIEUPORZĄDKOWANY. Tysiące linków, jak trzeba zaciągnąć coś z innej tabeli, to tysiące funkcji
WyszukajPionowo i nie tylko. Excelioza jest tam, gdzie walka o spójność takiego systemu, trwa
dłużej, niż kreacja nowych raportów. Takie moje rozumienie na szybko, proszę rozwinąć!

Zgadzam sie. Ale wynika to z faktu iz vba ma znacznie wiecje podstaw, bo i jego zastosowanie
jest szersze.

Szczególnie do baz danych. Co też Pan opowiada?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 18:48

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Rozumie. Skoro excel jest kingiem, to vba tym bardziej. vba bez excela sobie poradzi
(vbs). w druga strone nie bardzo.

miliony ludzi robią różne rzeczy w Excelu, nie znając VBA.
W drugą stronę o 5 rzędów wielkości mniej.
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Wojciech
Gardziński

A czy Ci co radzą sobie w excelu znają SQL ?

Jeżeli identyfikuje Pan "exceliozkę" i "Excel w centrum" jako
pojęcia jednoznaczne, to tak, bo i tu, i tu Excel jest w centrum.

To prosze o definicje jak Pan to rozumie. Bo zaczynam miec wrazenie, ze excelioza to
uzywanie excela bez narzedzi z logiem afin w tle.

Eee tam - nie chce Pan zrozumieć. Ale ja tu od tego jestem, żeby wyjaśniać do bólu.

Nigdy nie miałem większych problemów ze zrozumieniem zagadnień około informatycznych, więc
to chyba nie problem mojego poziomu rozumowania.

Exceliozka to stan, w którym eksporty z różnych systemów stają się źródłem danych W
SPOSÓB NIEUPORZĄDKOWANY.

Przecież DMA (analityka) to nieuporządkowany sposób pobierania i przetwarzania danych.

Tysiące linków, jak trzeba zaciągnąć coś z innej tabeli, to tysiące funkcji WyszukajPionowo i
nie tylko. Excelioza jest tam, gdzie walka o spójność takiego systemu, trwa dłużej, niż kreacja
nowych raportów. Takie moje rozumienie na szybko, proszę rozwinąć!

I znów opisuje Pan swój pomysł, czyli DMA.

Zgadzam sie. Ale wynika to z faktu iz vba ma znacznie wiecje podstaw, bo i jego
zastosowanie jest szersze.

Szczególnie do baz danych. Co też Pan opowiada?

Prawdę ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:40

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:
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Rozumie. Skoro excel jest kingiem, to vba tym bardziej. vba bez excela sobie poradzi
(vbs). w druga strone nie bardzo.

miliony ludzi robią różne rzeczy w Excelu, nie znając VBA.
W drugą stronę o 5 rzędów wielkości mniej.

A czy Ci co radzą sobie w excelu znają SQL ?

Nie, ale Pana tekst nie dotyczył tego. Cytuję: "vba bez excela sobie poradzi"..

Przecież DMA (analityka) to nieuporządkowany sposób pobierania i przetwarzania danych.

Że... co? Że mini HD jest gorsza, niż brak HD. No to Pan pojechał... (A)

Zgadzam sie. Ale wynika to z faktu iz vba ma znacznie wiecje podstaw, bo i jego
zastosowanie jest szersze.

Szczególnie do baz danych. Co też Pan opowiada?

Prawdę ?

Eureka. Pan Sławek odkrył niesamowitą rzecz w informatyce: VBA jest lepsze niż SQL do baz
danych. Tak myślałem, że ten SAP (i wszystkie inne ERPy) odwala kaszankę... (B)

Nigdy nie miałem większych problemów ze zrozumieniem zagadnień około informatycznych,
więc to chyba nie problem mojego poziomu rozumowania.

Nie wiem, jak było kiedyś. Teraz jest (A) i (B). ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.11.12 o godzinie 20:52

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 19:34

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

Rozumie. Skoro excel jest kingiem, to vba tym bardziej. vba bez excela sobie poradzi
(vbs). w druga strone nie bardzo.

miliony ludzi robią różne rzeczy w Excelu, nie znając VBA.
W drugą stronę o 5 rzędów wielkości mniej.

A czy Ci co radzą sobie w excelu znają SQL ?

Nie, ale Pana tekst nie dotyczył tego. Cytuję: "vba bez excela sobie poradzi"..

a nie poradzi sobie? to ze wielu ludzi go nie zna wynika z ich ograniczen.

Przecież DMA (analityka) to nieuporządkowany sposób pobierania i przetwarzania danych.

Że... co? Że mini HD jest gorsza, niż brak HD. No to Pan pojechał... (A)

dma to to nie hd, 5 tabelek z relacja to tez nie hd.

Zgadzam sie. Ale wynika to z faktu iz vba ma znacznie wiecje podstaw, bo i jego
zastosowanie jest szersze.

Szczególnie do baz danych. Co też Pan opowiada?

Prawdę ?

Eureka. Pan Sławek odkrył niesamowitą rzecz w informatyce: VBA jest lepsze niż SQL do baz
danych. Tak myślałem, że ten SAP (i wszystkie inne ERPy) odwala kaszankę... (B)

a gdzie ja pisalem ze jest lepszy do pobierania danych? pisalem ze ma szersze zastosowanie niz
sql. w vba odpale sobie filmik z yt i zrobie sterownik do spluczki w kibelku. w sql 'tylko'
przetwarzam dane. znow te pana manipulacje.

Nigdy nie miałem większych problemów ze zrozumieniem zagadnień około
informatycznych, więc to chyba nie problem mojego poziomu rozumowania.

Nie wiem, jak było kiedyś. Teraz jest (A) i (B). ;)

a i b niestety to wynik albo problemow ze zrozumieniem slowa pisanego, albo celowa
manipulacja. biorac pod uwage ze czytac pan umie obstawupiam punkt 2.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:29

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Problemy nieznane BIajom, brak poziomu stałych metadanych - sama radość :D

W jednym się z Panem zgodzę - to są problemy NIEZNANE BIAJOM. Biaje robią raport według
SIWZu i UMYWAJĄ RĘCE. Resztę, zawsze i wszędzie, załatwia Excelek.
Pan myśli, że zrobiony raport w biaju to koniec, bo on jest nazwany, jako "gotowy".
Cóż, śmiech.

to niech analitycy, zrobia poprawne zapotrzebowanie na raport to samm raport bedzie dobry.
albo niech naucza sie czegos wiecej niz kopiuj_wklej z ekranu,
wtedy nie beda ppotrzebowali specow od raportow po 5k za dzien pracy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:35

Sławomir Broda:

a nie poradzi sobie? to ze wielu ludzi go nie zna wynika z ich ograniczen.

Muszę to mówić ludziom. "Nie znasz VBA - jesteś ograniczony!". Krótką jest kariera ma.
O! Zapomniałem. Panie Andrzeju, zna Pan VBA? (ależ ja jestem wkurzacz... ;) )

Przecież DMA (analityka) to nieuporządkowany sposób pobierania i przetwarzania
danych.

Że... co? Że mini HD jest gorsza, niż brak HD. No to Pan pojechał... (A)

dma to to nie hd, 5 tabelek z relacja to tez nie hd.

Od ilu tabelek i relacji zaczyna się HD?

zrobie sterownik do spluczki w kibelku. (...) znow te pana manipulacje.
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Eee tam. Wystarczy nacisnąć przycisk i się spłukuje. Żadne tam manipulacje...

biorac pod uwage ze czytac pan umie

Łał. Jednak coś umiem. Nawet Pan nie wie, jak Pana lubię!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:38

Sławomir Broda:

to niech analitycy, zrobia poprawne zapotrzebowanie na raport to samm raport bedzie dobry.

A nie lepiej, żeby robili go sami? SOA po to jest - podręczna hurtownia...

albo niech naucza sie czegos wiecej niz kopiuj_wklej z ekranu,
wtedy nie beda ppotrzebowali specow od raportow po 5k za dzien pracy.

A co ja tu robię? Właśnie to. Rozumiem, że cel mamy wspólny. Fajnie.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:40

Wojciech Gardziński:

dma to to nie hd, 5 tabelek z relacja to tez nie hd.

Od ilu tabelek i relacji zaczyna się HD?

Dwóch - jedna słownikowa, jedna z danymi.
Pan niestety nie wie co zawierają słowniki, ani dane :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:50

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:
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dma to to nie hd, 5 tabelek z relacja to tez nie hd.

Od ilu tabelek i relacji zaczyna się HD?

Dwóch - jedna słownikowa, jedna z danymi.

DWA to więcej niż PIĘĆ! (2>5)

Pan niestety nie wie co zawierają słowniki, ani dane :)

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...
Pewnie nie. Zresztą, co ja wiem?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:54
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Wojciech Gardziński:

Pewnie nie. Zresztą, co ja wiem?

o tabelkach słownikowych kostek olapowych - jak widać niewiele.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:03

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pewnie nie. Zresztą, co ja wiem?

o tabelkach słownikowych kostek olapowych - jak widać niewiele.

Muszę więc zaprzestać dawać za darmo jedynego na świecie kreatora kostek OLAP dla Excela
2007 i 2010, bo nic nie wiem nt. OLAPa!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Nawet Pan nie wie, jak się cieszę, że uczeń przerósł mistrza! Pamięta Pan, jak Pana tego
uczyłem? Łza się w oku kręci...

PS
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.11.12 o godzinie 22:15

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:08

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

a nie poradzi sobie? to ze wielu ludzi go nie zna wynika z ich ograniczen.

Muszę to mówić ludziom. "Nie znasz VBA - jesteś ograniczony!".

Poprawnie będzie tak. "Pracujesz dużo w excelu/accesie ? Nie znacz VBA ? Jesteś ograniczony."

Krótką jest kariera ma.
O! Zapomniałem. Panie Andrzeju, zna Pan VBA? (ależ ja jestem wkurzacz... ;) )

Kolejne nowe słowo ?

Przecież DMA (analityka) to nieuporządkowany sposób pobierania i przetwarzania
danych.

Że... co? Że mini HD jest gorsza, niż brak HD. No to Pan pojechał... (A)

dma to to nie hd, 5 tabelek z relacja to tez nie hd.

Od ilu tabelek i relacji zaczyna się HD?

Zaczyna, ale nią nie jest. To, że ktoś sobie olapa na komputerku zrobi z kosztami to jeszcze nie
jest hd.

zrobie sterownik do spluczki w kibelku. (...) znow te pana manipulacje.

Eee tam. Wystarczy nacisnąć przycisk i się spłukuje. Żadne tam manipulacje...

Ale to nie ma być zwykłe spłukiwanie. To spłukiwanie ma analizować zawartość, masę i
konsystencję "towaru", a następnie dobierać odpowiednią ilość i ciśnienie wody. Przy "numerze
2" uruchamiać też maskowanie zapachu.

biorac pod uwage ze czytac pan umie

Łał. Jednak coś umiem. Nawet Pan nie wie, jak Pana lubię!

Proszę o lajka na fb :).
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

to niech analitycy, zrobia poprawne zapotrzebowanie na raport to samm raport bedzie
dobry.

A nie lepiej, żeby robili go sami? SOA po to jest - podręczna hurtownia...

To że nie robią sobie sami raportów w swoich BI nie wynika z zamkniętego środowiska tworzenia
tych raportów, ale braku wiedzy i umiejętności po stronie analityków.

albo niech naucza sie czegos wiecej niz kopiuj_wklej z ekranu,
wtedy nie beda ppotrzebowali specow od raportow po 5k za dzien pracy.

A co ja tu robię? Właśnie to. Rozumiem, że cel mamy wspólny. Fajnie.

Nie bardzo. Pan chce wyciąć BI ze świadomości analityków, na rzecz AFIN/excel.
W zadaniu która Pan cytuje nie miałem na myśli zabawy w DMA itd.
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Sławomir Broda:

Poprawnie będzie tak. "Pracujesz dużo w excelu/accesie ? Nie znacz VBA ? Jesteś
ograniczony."

Pozwoli Pan, że powtórzę:

Krótką jest kariera ma.
wkurzacz... ;) )

Kolejne nowe słowo ?

Się ścigamy przecież w wymyślaniu. Jeszcze (chyba) wygrywam...

Zaczyna, ale nią nie jest. To, że ktoś sobie olapa na komputerku zrobi z kosztami to jeszcze
nie jest hd.

Jak poszedłem do szkoły, to ją zacząłem. I dali mi fartuszek. Znaczy, że już byłem w.
A Pan Szanowny od której klasy był uczniem?
Poważnie: A co jest?

zrobie sterownik do spluczki w kibelku. (...) znow te pana manipulacje.

Eee tam. Wystarczy nacisnąć przycisk i się spłukuje. Żadne tam manipulacje...

Ale to nie ma być zwykłe spłukiwanie. To spłukiwanie ma analizować zawartość, masę i
konsystencję "towaru", a następnie dobierać odpowiednią ilość i ciśnienie wody. Przy
"numerze 2" uruchamiać też maskowanie zapachu.

Masakra. Spłuczka mądrzejsza ode mnie. Strach się bać, co zrobi, jak się jej nie spodoba widok,
który jej prezentuję... (!)

biorac pod uwage ze czytac pan umie

Łał. Jednak coś umiem. Nawet Pan nie wie, jak Pana lubię!

Proszę o lajka na fb :).

Dawaj Pan fejsa. Lajkuję.
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 124  125  126  127  128  129     Następna »

Wojciech Gardziński:

Poważnie: A co jest?

Polinkuję (nowe słowo). http://pl.wikipedia.org/wiki/Hurtownia_danych

Masakra. Spłuczka mądrzejsza ode mnie. Strach się bać, co zrobi, jak się jej nie spodoba
widok, który jej prezentuję... (!)

Pewnie jakaś forma niebieskiego ekranu śmierci (NEŚ).

Dawaj Pan fejsa. Lajkuję.

Nie mam już :(.
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