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Łukasz Kurowski:

Jeśli nawet sam SAP nie chce promować swojej bazy danych, choćby w tak prostych
zastosowaniach to chyba coś nie tak, albo z polityką firmy, albo z rzeczoną bazą.

Baza jak baza. Znam sporo instalacji produkcyjnych ERP i BW, które na niej chodzą...
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/maxdb

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.09.2009, 00:41

Andrzej O.:

Krzysztof Konitz:

Jasne, to nie ja wymyśliłem...

a $ap to fundacja dobroczynna? :D

Dla mnie czyni dobro ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.09.2009, 00:42

Krzysztof Konitz:

Andrzej O.:

Krzysztof Konitz:

Jasne, to nie ja wymyśliłem...

a $ap to fundacja dobroczynna? :D

Dla mnie czyni dobro ;)

To i Pan, Panie Krzysztofie, dla niej też :) Bez obrazy - to zrozumiałe.
My tu walczymy o poszerzenie naszych wspólnych horyzontów (Pana, moich, wszystkich), a nie
tam o to, czy M$, $AP, IF$, Bu$ine$$ Intelligence, $QL$ (się dorwałem, bo tak mi się dowcip
podoba!). Uświadomił mi Pan tym dowcipem przy okazji, że AFIN.NET nie ma $ w nazwie (a to,
jak widać, wiele znaczy, to się nazywa "nomen omen").

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.09.2009, 08:18

Łukasz Kurowski:

Tylko, błagam, merytorycznie...

Zostałem PORAŻONY(!), w sensie pozytywnym tą odpowiedzią.
Dużo dociekliwości i energii (doceniam).
Postaram się odwzajemnić.

Tak jak obiecałem trochę negatywów filmikowego systemu BI (wiem szumnie powiedziane,
ale zawsze system :)) :

Zgadza się: system BI. Przez małe "s" ale jest. jedyne, co tu mogę dodać to to, że duży procent
funkcjonalności za mały procent kosztów.

Czy to nie lepszy ROI, którym się BI tak afiszuje?

- Brak warstwy semantycznej:
Większość narzędzi do raportowania posiada warstwę semantyczną. Ogólnie pomysł jest taki,
żeby użytkownik biznesowy widział "klocki" z których układa zapytanie, a nie sam to zapytanie
pisał/tworzył. Sprawa wygenerowania zapytania sprowadza się do tego, żeby użytkownik
przeciągnął interesujące go "klocki" na panel, ewentualnie dodał warunki jakie sobie chce z
wykorzystaniem tychże "klocków". W ten sposób uwalniamy użytkownika biznesowego od
konieczności pisania zapytań, a tym samym znajomości SQL. "Klocki" poukładane są jakoś
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sensownie tematycznie,

Tu akurat nie ma Pan racji - MS Query to taki sam graficzny edytor zapytań SQL, jak każdy inny.
Ze zdumieniem czasami stwierdzam, że ma przewagę nad Accessem, który, poniekąd, bazą
danych jest.

więc nawet IQ 80 sobie radzi. Siebie jako IT uwalniamy od konieczności stałego nadzoru nad
potworkami, które owi biznesowcy potrafią napisać.

Zgadza się - rozumiem, o co Panu chodzi. Dlatego powstał AFIN.NET.IS (czyli wzbogacam Excela
właśnie o to, czego mu brakuje)

Dodatkowo uwalniamy biznesowców od konieczności poznania modelu danych, co za tym idzie
kluczy głównych, kluczy obcych. W hurtowni z przykładu nie jest to może problem, bo trzy
tabele na krzyż ludzie z IQ 80

Co Pan się czepia IQ 80? Nie wszyscy mają 200 (tak, jak każdy z nas ma - w swoim
wyobrażeniu)
A klucze główne/obce. A czy ja powiedziałem, że ta bazka nie może być klecona przez
informatyka lub przy jego współpracy?

załapią, ale miałem styczność z hurtowniami po kilkaset tabel, gdzie już nie ma łatwo.
Biznesowiec nie nadzieje się na pułapkę szczelinową lub wachlarzową.

Zgadza się. Skala ma swoje prawa i komplikacje również. Ale ja nie proponuję, żeby zawsze
wszystko brać tak, jak na filmie. TP (tabela przestawna) do wielkich hurtowni łączy się dokładnie
tak samo. A z kolei wielkie hurtownie, mogą być też projektowane tak samo. Działać już nie - tu
pełna zgoda - ale, do pewnego, bardzo zresztą wysokiego poziomu... czemu nie?

Nie musimy dawać dostępu biznesowcom do bazy, co zawsze wiąże się z ryzykiem (a i tak jak
dawać to tylko tym obeznanym dobrze z SQL'em, oczywiście tylko z uprawnieniem na select).

Prawda. I dlatego tworzy się SPECJALNE widoki dla analityków - nie trzeba od razu stawiać
jakiegoś BiAja, żeby tabelkę udostępniał.

Mając jedną dużą hurtownię możemy stworzyć kilka instancji warstw semantycznych w
rozbiciu na obszary tematyczne. Poprzez to ograniczamy "widoczność" danych (tabel) różnym
użytkownikom zgodnie z ich obszarami zainteresowań.

Nie ma nic prostszego jak zrobić 10 cubów tematycznych. Ja, np. tak robię, dzieląc niektóre
kostki tematycznie, aniektóre wręcz miesięcznie(!). Wiem, że to wydaje się bzdurą, ale tak robię
- celowo (Do szerszego wytłumaczenia).

- Brak centralnej platformy:
Wszystko co zostało sklecone do kupy znajdowało się na dysku lokalnym. Obecność Accessa
(hurtowni) jestem w stanie zrozumieć, bo mniemam, że ta baza danych została dobrana tylko
dla potrzeby przykładu. Cała reszta leżała lokalnie, czyli była narażona na potencjalne
wyparowanie (kradzież laptopa, pad dysku itp.). Pół biedy jak ktoś w miarę regularnie robi
backup, większy ból jeśli go nie robi. Natomiast jeśli narzędzie jest częścią całej platformy,
gdzie jest repozytorium dla stworzonych obiektów, wtedy jesteśmy w miarę bezpieczni,
chyba, że z nas bęcwały i serwer jest podpięty pod RAID 0, albo serwerownia stoi na oścież
otwarta na warszawskiej Pradze. Obecność takiej platformy ułatwia również zarządzanie
użytkownikami, uprawnieniami do obiektów, zarządzanie poziomami dostępu do zawartości
itp. Oczywiście wszystko web'owo

Oczywiście. W przypadku małych i średnich firm, taki cub sieciowo uciągnie, w większych albo się
robi kostki na SQLS AS, albo replikuje kostki (i to, i to, ma i wady, i zalety)

- Brak logowania:
Nie zauważyłem, żeby gdzieś wyskoczyło okienko logowania, znaczy się każdy pierwszy lepszy
haker (są oficjalnie sprzedawane programy, które dają możliwość zdjęcia zabezpieczeń konta
windows) ma dostęp do Pana drogocennych danych.

Bośmy się dostawali do cuba, a nie do serwera SQLS AS. Gdyby to był AS to by i było logowanie.

- Harmonogramowanie:
Czy jest opcja ustawienia automatycznego odświeżenia raportu? Chyba nie... Tłumaczę w
czym problem... Zazwyczaj hurtownia ładuje się w nocy i zazwyczaj są raporty, której są
"sztywne" i mogą się odświeżać zaraz po załadowaniu hurtowni, wtedy najlepiej było by nie
czekać na ludzika, który przyjdzie i kliknie "refresh", ale odświeżyć je automatycznie.

Jest. W AFIN.NET.IS
Ale w tym na filmiku też może być. Wystarczy w tym Accesie nagrać jedno, słownie JEDNO
makro, które ma odświeżać wszystko o 4-tej rano, tak, jak Pan lubi. Access o 4-tej rano działa
dokładnie tak samo, jak Oracle o 4-tej rano.
Słyszeliście, jak tam jeden, w jakimś radyju, stwierdził "że podziwia żołnierzy niemieckich, że
musieli wstać o 4-tej rano", hehehe, jak łatwo stracić pracę....

- Jedna prawda:
Wiem wspominane było wcześniej i wiem jakie ma Pan na ten temat zdanie. Cóż nie ukrywam
mam inne. Są firmy, które wykorzystują BI tylko na własne potrzeby, ale są też firmy, które
muszą się tłumaczyć urzędom, komisjom, wojewodom itp. W tych pierwszych pół biedy jak
Jasio i Stasio mają inne zdanie na temat stanu aktualnie zainstalowanych usług, bo burdel w
firmie dotyka tylko firmy. W tych drugich Jasio i Stasio muszą znaleźć wspólne rozumienie,
inaczej stworzyć definicję. Innego wyjścia nie mają...

Nie, proszę Pana, prawda jest inna z każdego punktu widzenia.
Przykład: Czy Pan jest młody, czy stary, czy może dokładnie taki, ile lat Pan ma? Czy Pan jest
mądry, czy głupi i jaki Pana odpowiedź ma związek z postrzeganiem innych?
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(Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi.)
I trzeba tę prawdę, z każdego punktu widzenia, móc dostarczyć. A, zwykle, nawet wielki i drogie
systemy potrafią tylko to, co w SIWZ.

Pozostaję pod wrażeniem. Jak cóś ;), wyjaśnię.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.09.2009, 08:48

Wojciech Gardziński:

My tu walczymy o poszerzenie naszych wspólnych horyzontów (Pana, moich, wszystkich), a
nie tam o to, czy M$, $AP, IF$, Bu$ine$$ Intelligence, $QL$ (się dorwałem, bo tak mi się
dowcip podoba!). Uświadomił mi Pan tym dowcipem przy okazji, że AFIN.NET nie ma $ w
nazwie (a to, jak widać, wiele znaczy, to się nazywa "nomen omen").

Może tak: AFIN.N€T wszak to produkt europejski... ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.09.2009, 10:28

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

My tu walczymy o poszerzenie naszych wspólnych horyzontów (Pana, moich, wszystkich), a
nie tam o to, czy M$, $AP, IF$, Bu$ine$$ Intelligence, $QL$ (się dorwałem, bo tak mi się
dowcip podoba!). Uświadomił mi Pan tym dowcipem przy okazji, że AFIN.NET nie ma $ w
nazwie (a to, jak widać, wiele znaczy, to się nazywa "nomen omen").

Może tak: AFIN.N€T wszak to produkt europejski... ;)

Kurde, ma Pan talent! Zaś jestem uchachany.
Wchodzę!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.09.2009, 10:34

Tu dużo o SAP.
To i nowy filmik o SAP
(ale, rzecz jasna, dotyczy to wszystkich baz produkcyjnych):
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1143104/s/1#22...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.09.2009, 17:04

Wojciech Gardziński:

Tu dużo o SAP.
To i nowy filmik o SAP
(ale, rzecz jasna, dotyczy to wszystkich baz produkcyjnych):
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1143104/s/1#22...

Panie Wojciechu to nie do końca tak. Dyskusja, którą podaje pan w swoim "natchnieniu" dotyczy
nie wyciągnięcia słownika z systemu SAP ERP ale zaimportowania danych do słownika w SAP
ERP.
ERP to nie hurtownia danych. W przypadku SAP ERP danych nie wprowadza się bezpośrednio do
tabel. M.in. z powodów licencyjnych ale również technicznych:
- w SAP ERP jest kilkanaście tysięcy wzajemnie powiązanych ze sobą tabel. Nie zawsze
bylibyśmy w stanie jednoznacznie określić czy wystarczy wprowadzić dane do tabeli X czy jeszcze
do 'n' powiązanych z nią,
- niektóre tabele widoczne z poziomu SAP jako odrębne są pamiętane fizycznie w jednej tabeli
bazy danych...

Dlatego też do wprowadzania danych do SAP ERP używa się innych technik, które albo bazują na
mówiąc w uproszczeniu symulowaniu wprowdzania danych poprzez interfejs użytkownika, albo
opierają się na funkcjach napisanych przez SAP itp. itd. Temat jest obszerny.
Podsumowując - we wprowadzaniu danych do SAP excel jest przydatny ale raczej tylko do ich
wstępnego sformatowania i przygotowania przed wykorzystaniem w innym narzędziu
przystosowanym do zaimportowania ich do systemu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.09.2009, 19:17
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Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Tu dużo o SAP.
To i nowy filmik o SAP
(ale, rzecz jasna, dotyczy to wszystkich baz produkcyjnych):
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1143104/s/1#22...

Panie Wojciechu to nie do końca tak. Dyskusja, którą podaje pan w swoim "natchnieniu"
dotyczy nie wyciągnięcia słownika z systemu SAP ERP ale zaimportowania danych do słownika
w SAP ERP.
ERP to nie hurtownia danych. W przypadku SAP ERP danych nie wprowadza się bezpośrednio
do tabel. M.in. z powodów licencyjnych ale również technicznych:
- w SAP ERP jest kilkanaście tysięcy wzajemnie powiązanych ze sobą tabel. Nie zawsze
bylibyśmy w stanie jednoznacznie określić czy wystarczy wprowadzić dane do tabeli X czy
jeszcze do 'n' powiązanych z nią,
- niektóre tabele widoczne z poziomu SAP jako odrębne są pamiętane fizycznie w jednej tabeli
bazy danych...

Dlatego też do wprowadzania danych do SAP ERP używa się innych technik, które albo bazują
na mówiąc w uproszczeniu symulowaniu wprowdzania danych poprzez interfejs użytkownika,
albo opierają się na funkcjach napisanych przez SAP itp. itd. Temat jest obszerny.
Podsumowując - we wprowadzaniu danych do SAP excel jest przydatny ale raczej tylko do ich
wstępnego sformatowania i przygotowania przed wykorzystaniem w innym narzędziu
przystosowanym do zaimportowania ich do systemu.

Ależ oczywiście, przecież to jasne.
Ale problem nie jest, jak wprowadzić dane do ERP. Wprowadzanie miliona słowników do ERPa
(nie używam słowa SAP, bo tu nie chodzi o firmę, tylko o architekturę pracy) to nic innego jak
jego zaśmiecanie.
Problem jest gdzie indziej. Ten ktoś (abstrahując kto, znam akurat takich wielu) chce
uszlachetnić swoje dane, które ma w ERP-ie, swoim słownikiem. W tej architekturze, której
motto to "dane muszą być w bazie danych ERP", to jedyne logiczne rozwiązanie. Bo jest jeszcze
inne, ale chyba my tu wszyscy (?) uważamy je za jeszcze gorsze (ale najczęściej, niestety,
stosowane!) , a mianowicie eksport tejże tabeli do Excela, a potem dopisywanie (być może
jakimś domorosłym makrem) tysięcy funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() itp. itd. Ludzie TAK
słownikują - proszę sobie wpisać, nawet tu, w GL, tekst WYSZUKAJ.PIONOWO w pole 'Szukaj'.
Arkusze ważą, całość się rozjeżdża, Excelowcy mówią, że ERP (żeby nie używać wiadomego
słowa) jest do bani, ERP-owcy mówią, że Excel to choroba, którą oni będą zwalczać do końca
swoich dni, Excelowcy, widząc niemoc ERP-owców, robią dalej owe funkcyjki (czasmi chodza do
mnie uczyć się VBA, żeby to usprawnić), ale siedzą cicho i piszą na grupach i w ogóle jest fajnie.

Pytam: Jest fajnie?

Ja proponuję pewne odstępstwo od tej przefajnej architektury.
Baza jest bazą i informatycy mają płacone za to, żeby była bezpieczna i spójna. Śmiecenie -
won. Mają rację.
Ten filmik to propozycja POGODZENIA obu stron tej bitwy: ERP-owców i Excelowców - baza jest
cała, bo wyciągnęliśmy tabelkę bez żadnych cudów na niej. Informatycy są szczęśliwi.
Excelowcy też są szczęśliwi, BO MAJĄ DANE W EXCELU. USZLACHETNIONE DANE i to swoim
słownikiem. Tabelka hula.

A moim celem i mam to napisane na czole, jest to, żeby to się dało myszą. Pytam, daje się?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.09.2009, 21:28
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Wojciech Gardziński:

Ależ oczywiście, przecież to jasne.
Ale problem nie jest, jak wprowadzić dane do ERP. Wprowadzanie miliona słowników do ERPa
(nie używam słowa SAP, bo tu nie chodzi o firmę, tylko o architekturę pracy) to nic innego jak
jego zaśmiecanie.

Systemy ERP mogą być "z półki" - i tutaj nie mamy wpływu jakie są w systemie słowniki i ile ich
jest. Po prostu projektant przewidział a programista wykonał i tak np. podczas wprowadzania
danych do faktury użytkownik może skorzystać ze słownika kontrahentów, materiałów i czego
tam jeszcze.
Dla dedykowanych systemów ERP, napisanych pod konkretnego klienta wpływ na to gdzie
pojawią się słowniki klient ma na etapie tworzenia systemu. I jeżeli pan pojawia się już potem to
excel też już tu nic nie pomoże...
W systemach transakcyjnych dane w większości przypadków wprowadza się ręcznie: faktury,
dokumenty księgowe, dokumenty gospodarki materiałówej itp.

Pan w swojej wypowiedzi miał chyba na myśli systemy analityczne, w których można definiować
swój własny model danych...

Problem jest gdzie indziej. Ten ktoś (abstrahując kto, znam akurat takich wielu) chce
uszlachetnić swoje dane, które ma w ERP-ie, swoim słownikiem.

Raczej nie chodziło o "uszlachetnienie" danych w ERP ale po prostu o ich załadowanie (w trakcie
uruchamiania systemu, bądź rozszerzania jego funkcjonalnosci). Trudno mi sobie wyobrazić, że
ktoś np. wyeksportował sobie identyfikatory materiałów do excela, pozmieniał je i zaimportował
z powrotem - a co z wszystkimi powiązaniami ? Przecież te materiały istniały w dokumentach
materiałowych, zamówieniach itp.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.09.2009, 22:12

Zostałem PORAŻONY(!), w sensie pozytywnym tą odpowiedzią.
Dużo dociekliwości i energii (doceniam).

Miło mi, że ktoś docenił moje grafomańskie zapędy :-).

Zgadza się: system BI. Przez małe "s" ale jest. jedyne, co tu mogę dodać to to, że duży
procent funkcjonalności za mały procent kosztów.

Czy to nie lepszy ROI, którym się BI tak afiszuje?

Koszty mniejsze, ale nie przesadzajmy. O ile wiem licencję Office'a kupuje się na stanowisko. Jak
by policzyć koszty BI per stanowisko, czyli faktycznie rozbić koszt na liczbę użytkowników
systemu to wątpię czy procent będzie taki mały. W dużych korporacjach potrafią to być setki, a
nawet tysiące użytkowników. Dochodzi też inna możliwość, czyli kupno licencji procesorowej.
Wszystko to kwestie handlowe, w których nie jestem zbyt biegły, więc nie wypowiem się co do
szczegółów.

Tu akurat nie ma Pan racji - MS Query to taki sam graficzny edytor zapytań SQL, jak każdy
inny.

Nie chodzi o edytor zapytań. To o co mi chodziło to w miarę inteligentna warstwa, która
posługując się stricte biznesowymi pojęciami umożliwia komuś z zerową (lub mniejszą :)) wiedzą
techniczną korzystanie z danych znajdujących się w hurtowni.

A klucze główne/obce. A czy ja powiedziałem, że ta bazka nie może być klecona przez
informatyka lub przy jego współpracy?

A czy ja mówiłem o kleceniu bazki jako takiej? Chodzi o korzystanie z już skleconej, czyli pisanie
SQLi. Co jak co, ale wiedza co jest kluczem przydaje się podczas robienia złączeń.

Prawda. I dlatego tworzy się SPECJALNE widoki dla analityków - nie trzeba od razu stawiać
jakiegoś BiAja, żeby tabelkę udostępniał.

Pewnie, że do tego nie trzeba BI, ale jak już ma się to o wiele łatwiej zrobić to na warstwie
semantycznej. Mam na myśli zrobienie i późniejsze zarządzanie, usprawniania itp.

Mając jedną dużą hurtownię możemy stworzyć kilka instancji warstw semantycznych w
rozbiciu na obszary tematyczne. Poprzez to ograniczamy "widoczność" danych (tabel)
różnym użytkownikom zgodnie z ich obszarami zainteresowań.

Nie ma nic prostszego jak zrobić 10 cubów tematycznych.

Da się pewnie, ale minus jest taki, że dane o np. kliencie, czasie itp. zawiera Pan w tych 10
cube'ach, podczas, gdy u "konkurencji" tabela fizycznie w bazie jest jedna. W zależności od
przypadku minus jest mniejszy lub większy w zależności od redundancji.
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Ja, np. tak robię, dzieląc niektóre kostki tematycznie, aniektóre wręcz miesięcznie(!). Wiem,
że to wydaje się bzdurą, ale tak robię - celowo (Do szerszego wytłumaczenia).

Jeśli symuluje Pan przez to partycjonowanie danych to mi się nie wydaje to ani trochę bzdurą.
Akurat partycjonowanie po czasie jest w sporej ilości przypadków wskazane.

Oczywiście. W przypadku małych i średnich firm, taki cub sieciowo uciągnie, w większych albo
się robi kostki na SQLS AS, albo replikuje kostki (i to, i to, ma i wady, i zalety)

Bośmy się dostawali do cuba, a nie do serwera SQLS AS. Gdyby to był AS to by i było
logowanie.

Odnośnie dwóch powyższych. Wierzę na słowo, ale ja tylko odnosiłem się do tego co widziałem w
kinie :).

Jest. W AFIN.NET.IS
Ale w tym na filmiku też może być. Wystarczy w tym Accesie nagrać jedno, słownie JEDNO
makro, które ma odświeżać wszystko o 4-tej rano, tak, jak Pan lubi. Access o 4-tej rano działa
dokładnie tak samo, jak Oracle o 4-tej rano.

"Harmonogramatory" oferują zwykle więcej niż tylko odświeżenie, ale też personalizowanie,
dystrybucję (mail, ftp, email)... wiem, wiem w VBA da się napisać klienta FTP ;-).

Słyszeliście, jak tam jeden, w jakimś radyju, stwierdził "że podziwia żołnierzy niemieckich, że
musieli wstać o 4-tej rano", hehehe, jak łatwo stracić pracę....

Nie słyszałem, ale stawiam na Wojewódzkiego :)

Nie, proszę Pana, prawda jest inna z każdego punktu widzenia.
Przykład: Czy Pan jest młody, czy stary, czy może dokładnie taki, ile lat Pan ma? Czy Pan jest
mądry, czy głupi i jaki Pana odpowiedź ma związek z postrzeganiem innych?
(Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi.)

Co do rzeczy względnych (podobno wszystko we wszechświecie:)) ma Pan rację, ale poruszając
się w obszarach fizyki Newtona są miary bezwzględne. Tutaj już nie ma dyskusji, czy średnia
temperatura dzisiaj to 20C, czy 22C.

I trzeba tę prawdę, z każdego punktu widzenia, móc dostarczyć.

Z niecierpliwością czekam na komputery kwantowe one ponoć mają to potrafić :). A na poważnie
to nie bronię nikomu robienia raportów po swojemu. Jak ma ktoś dostęp do systemu to niech
korzysta ile dusza zapragnie i niech wyciąga wnioski swoją metodą. "Getting started" do BO
można zrobić w dzień max, a później analizować po swojemu. Twierdzę jedynie, że w
określonych sytuacjach organizacja nie może pozwolić sobie na samowolkę. Twierdzę też, że
excel nijak nie wspiera tych, którzy na samowolkę nie mogą sobie pozwolić.

A, zwykle, nawet wielki i drogie systemy potrafią tylko to, co w SIWZ.

BI wbrew pozorom nie ma za dużo wspólnego ze sztuczną inteligencją :). Samo się nie zrobi, a
dostawca rzecz jasna zrobi to co w SIWZ. Nie mniej chyba nie są to rzadkie przypadki, kiedy
klient przejmuje system i go rozwija?

Pozostaję pod wrażeniem. Jak cóś ;), wyjaśnię.

Jak coś ;), ciekawym?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.09.2009, 22:24

Odpowiadam wybiórczo, bo już za dużo tych cytatów.

"Jak by policzyć koszty BI per stanowisko, czyli faktycznie rozbić koszt na liczbę użytkowników
systemu to wątpię czy procent będzie taki mały. W dużych korporacjach potrafią to być setki, a
nawet tysiące użytkowników."
O tak, miliony! A dla kogo to wywiad?
Porównywanie kosztów Office'a do BI to, wie Pan, konkurencja, że tak powiem, z góry dla Pana
przegrana - chce Pan kontynuować i robimy tu wyliczanki?

"Nie chodzi o edytor zapytań. To o co mi chodziło to w miarę inteligentna warstwa, która
posługując się stricte biznesowymi pojęciami umożliwia komuś z zerową (lub mniejszą :)) wiedzą
techniczną korzystanie z danych znajdujących się w hurtowni."
Czy zadawanie zapytań w taki sposób jest już dla Pana wystarczającą "warstwą semantyczną"?
(muszę przyswoić - "semantyczną" - takie fajne, tajemne wyrażonko..)
=DANE("Przychody";"2008","12")
/Funkcja DANE, działająca jak excelowa/

"Chodzi o korzystanie z już skleconej, czyli pisanie SQLi."
Jak Pan widział na filmiku, pisanie SQLi jest sprawą baaaardzo skomplikowaną. A funkcja
(powyżej) jest również, baaardzo skomplikowana.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/13

6 z 12 2012-01-03 09:30



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

Łukasz Kurowski
Specjalista ds.
Hurtowni Danych,
Hewlett-Packard
Polska

"partycjonowanie danych to mi się nie wydaje to ani trochę bzdurą."
To ma jeszcze inne cele, ale w gruncie rzeczy to to. Czyli się daje i to łatwo.

"nie trzeba BI, ale jak już ma się to o wiele łatwiej zrobić to na warstwie semantycznej. Mam na
myśli zrobienie i późniejsze zarządzanie, usprawniania itp."
Semantycznej, jassne. A analitycy szukają tylko ikonki "eksport surówki do Excela"...

dystrybucję (mail, ftp, email)
http://afin.net/webcasts/Demo_MojRaport3.swf

"poruszając się w obszarach fizyki Newtona są miary bezwzględne. Tutaj już nie ma dyskusji, czy
średnia temperatura dzisiaj to 20C, czy 22C."
Czy Pan jest mądry czy głupi? Proszę się posłużyć miarą bezwzględną. Mówi Pan, że liczby
mówią wszystko. Co, IQ? Ma Pan więcej niż Doda (ponoć 153)? (oczywiście - prowokacja, nie
oczekuję odpowiedzi)

"BI wbrew pozorom nie ma za dużo wspólnego ze sztuczną inteligencją :). Samo się nie zrobi, a
dostawca rzecz jasna zrobi to co w SIWZ."
Cóż, nie ująłbym tego lepiej.

"Nie mniej chyba nie są to rzadkie przypadki, kiedy klient przejmuje system i go rozwija?"
Zawsze rozwija(!), hehe, fajnie powiedziane - Programując Excela w VBA.
Musze tam chłopakom powiedzieć
http://www.goldenline.pl/grupa/excel-w-praktyce/
http://www.goldenline.pl/grupa/excel-vba/
że "przejęli system". Albo nie, bo sobie (albo mi) jeszcze co zrobią...
Oni dobrze pamiętają, ile zapłacili tym, co im "szczęście" obiecywali..

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.09.09 o godzinie 13:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.09.2009, 12:46

i odp.p. KK:

"Systemy ERP mogą być "z półki" - i tutaj nie mamy wpływu jakie są w systemie słowniki i ile ich
jest. Po prostu projektant przewidział a programista wykonał i tak np. podczas wprowadzania
danych do faktury użytkownik może skorzystać ze słownika kontrahentów, materiałów i czego
tam jeszcze.
Dla dedykowanych systemów ERP, napisanych pod konkretnego klienta wpływ na to gdzie
pojawią się słowniki klient ma na etapie tworzenia systemu. "
To jest NORMALNA(!) sytuacja, że w trakcie projektu nie da się przewidzieć, jakie słowniki będą
potrzebne jutro, chyba, że jest Pan Coca-colą - tam, podobno, jeden system (dokładnie taki
sam) pasuje zawsze i wszędzie. Magicy.

"I jeżeli pan pojawia się już potem to excel też już tu nic nie pomoże..."
Jak to nie pomoże? A co było na filmiku?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.09.2009, 12:55

Wojciech Gardziński:

Odpowiadam wybiórczo, bo już za dużo tych cytatów.

Niech Pan jednak cytuje, bo czytanie bez cytowania jest zdecydowanie męczące...

O tak, miliony! A dla kogo to wywiad?

Niech Pan nie drwi. Są w Polsce firmy, które mają licencję na kilkaset użytkowników. Jestem
spokojny, że są firmy na świecie, które mają po kilka tysięcy. Fakt faktem w grę wchodzą
korporacje, a nie kilkuosobowe firmy...

Porównywanie kosztów Office'a do BI to, wie Pan, konkurencja, że tak powiem, z góry dla
Pana przegrana - chce Pan kontynuować i robimy tu wyliczanki?

Niech Pan czyta uważnie... Nie napisałem, że Office jest droższy.

Czy zadawanie zapytań w taki sposób jest już dla Pana wystarczającą "warstwą
semantyczną"? (muszę przyswoić - "semantyczną" - takie fajne, tajemne wyrażonko..)
=DANE("Przychody";"2008","12")
/Funkcja DANE, działająca jak excelowa/

Jest... Mniej przyjemna niż u konkurencji, ale zawsze jakaś. Co do określenia "warstwa
semantyczna", to tego określenia używa sporo firm, które oferują BI. Zapewne się nie obrażą
jak i Pan zacznie.

Jak Pan widział na filmiku, pisanie SQLi jest sprawą baaaardzo skomplikowaną. A funkcja
(powyżej) jest również, baaardzo skomplikowana.
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To, że Pan sprzedaje wiatraki i komuś one wystarczają nie znaczy, że sprzedawcy
klimatyzatorów mają produkty nikomu nie potrzebne. Taka jest w mojej ocenie (subiektywnej)
różnica jakościowa pomiędzy korzystaniem z MS Query, a np. świata obiektów BO.

Semantycznej, jassne. A analitycy szukają tylko ikonki "eksport surówki do Excela"...

Powód? Moim zdaniem potrafią obrabiać dane jedynie w tym narzędziu.

dystrybucję (mail, ftp, email)
http://afin.net/webcasts/Demo_MojRaport3.swf

Gratuluję, poproszę jeszcze o przykład z setką raportów.

Czy Pan jest mądry czy głupi? Proszę się posłużyć miarą bezwzględną. Mówi Pan, że liczby
mówią wszystko. Co, IQ? Ma Pan więcej niż Doda (ponoć 153)? (oczywiście - prowokacja, nie
oczekuję odpowiedzi)

Czy Pan odmawia czytania tego co piszę? Napiszę jeszcze raz z wskazaniem kluczowych słów: Co
do rzeczy WZGLĘDNYCH (podobno wszystko we wszechświecie:)) ma Pan rację, ale poruszając
się w obszarach fizyki Newtona są miary BEZWZGLĘDNE. Tutaj już nie ma dyskusji, czy średnia
temperatura dzisiaj to 20C, czy 22C.

Cóż, nie ująłbym tego lepiej.

Tak tylko się upewniam... Czy po skończeniu projektu i podpisaniu protokołu odbioru systemu
modyfikuje Pan za darmo i na każde życzenie klienta rozwiązania, które Pan wdraża?

Zawsze rozwija(!), hehe, fajnie powiedziane - Programując Excela w VBA.
Musze tam chłopakom powiedzieć
http://www.goldenline.pl/grupa/excel-w-praktyce/
http://www.goldenline.pl/grupa/excel-vba/
że "przejęli system". Albo nie, bo sobie (albo mi) jeszcze co zrobią...
Oni dobrze pamiętają, ile zapłacili tym, co im "szczęście" obiecywali..

Pozostaje współczuć Pańskim znajomym. Z osobistego doświadczenia wiem o przypadkach, gdzie
użytkownicy radzą sobie z budowaniem raportów, ewentualnie klient wysyła kilku pracowników
na szkolenie. Jeśli hurtownia jest dobrze skonstruowana to dla chcącego nic trudnego, to głównie
kwestia oswojenia się z interfejsem.

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 05.09.09 o godzinie 18:27

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.09.2009, 18:23

Ja nie sprzedaję wiatraków (ani Pan klimatyzatorów)
Ja pokazuję, że ochłodzić się można, otwierając okno.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.09.09 o godzinie 19:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.09.2009, 18:53

Ależ, oczywiście, że są. Ale 99% nie jest. A Pan (i wszyscy, co sprzedają BI) ciągle powołuje
się na tych największych. Tylko tam Pan sprzedaje tego BO?
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/1...
(niezawodna Pani Monika)

Chyba pomylił mnie Pan z handlowcem. Dla jasności nie jestem, nie byłem i na 99% nie będę.

=DANE("Przychody";"2008","12")

Jest... Mniej przyjemna niż u konkurencji, ale zawsze jakaś.

Proszę o Pana przykład .

Nie mam studia nagrań filmowych, więc posłużę się materiałami, które można znaleźć na
internecie.

http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boe6...

To jest link do "Getting started" z BO. Na stronie 33(i dalej) widać panel. Koncepcja typu
drag&drop. Wszystko się robi w GUI, nic pisząc.
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Ha ha ha. Porównanie, że tak powiem, obraźliwe, ale nic to, wie Pan, BO nie jest tu
najlepszym przykładem, bo już takich kwiatków jak w BO to nigdzie nie widziałem (raporty po
12 g. "bo się świat obiektów musi przeliczyć" - a w excelku cyk-cyk)

Ciężko mi wyczuć na czym miało by polegać przeliczenie się świata obiektów. Świat obiektów nie
musi się przeliczać, ani nic w tym guście. Ewentualnie może chodzić o to, że zapytanie na bazie,
które generuje dane "mapowane" na obiekty długo się wykonuje. Sam świat obiektów nic tu nie
spowalnia. Problemem zapewne jest czas wykonania zapytania na bazie. Czym to może być
spowodowane to zależy oczywiście od przypadku. Strzelam, że baza po prostu nie wyrabiała
wydajnościowo. Problem jaki zauważyłem z hurtowniami to nadmiar danych. Zwykle dane
sprzed roku, dwóch lat są używane rzadko i właśnie tutaj partycjonowanie pomaga bardzo.
Btw, zapytania z Cognosa Pan widział :)?

Ja nie sprzedaję wiatraków. Ja pokazuję, że ochłodzić się można, otwierając okno.

Nie ma co się obrażać, ja się za sprzedawcę BO nie mam zamiaru obrazić :). Problem z MS
Query jest taki, że w pewnych sytuacjach nie pomaga. Raczej trudno robić raporty jeśli tabele
się nazywają A, B, C i kolumny mają egzotyczne nazwy. To o czym mówię, to ten edytor
wymaga znajomości modelu danych. Inaczej się nie da.

Powód? Moim zdaniem potrafią obrabiać dane jedynie w tym narzędziu.

Czyli są debilami. A BO miał im dać szczęście, a oni, kurcze, nie chcą...

Nieznajomość narzędzia nikogo debilem nie czyni. Nie wiem skąd ten wniosek, bo nie o to mi
chodziło. To, że ktoś umie BO nie czyni go mistrzem intelektu, tak samo jak znajomość excela.
Chodziło mi o to, że ludzie chcą używać tego narzędzia, które znają. Nie chcą używać tego
narzędzia, którego nie znają.

Pozostaje współczuć Pańskim znajomym. Z osobistego doświadczenia wiem o przypadkach,
gdzie użytkownicy radzą sobie z budowaniem raportów, ewentualnie klient wysyła kilku
pracowników na szkolenie. Jeśli hurtownia jest dobrze skonstruowana to dla chcącego nic
trudnego, to głównie kwestia oswojenia się z interfejsem.

A jeśli nie jest? Zwykle nie jest.

A co zwykle jest z nią nie tak?

I obraża Pan moich znajomych.

To Pańskie odczucia.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.09.2009, 20:20

Hehe, jak Pan widzi skasowałem, bo wydało mi się już gonieniem w piętkę. Ale Pana odpowiedź
znowu "przywraca ład".
Więc - jedziemy dalej.

Łukasz Kurowski:

Chyba pomylił mnie Pan z handlowcem. Dla jasności nie jestem, nie byłem i na 99% nie będę.

=DANE("Przychody";"2008","12")

Jest... Mniej przyjemna niż u konkurencji, ale zawsze jakaś.

Proszę o Pana przykład .

Nie mam studia nagrań filmowych, więc posłużę się materiałami, które można znaleźć na
internecie.

http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boe6...

To jest link do "Getting started" z BO. Na stronie 33(i dalej) widać panel. Koncepcja typu
drag&drop. Wszystko się robi w GUI, nic pisząc.

No, taki zwykły edytorek raportów. I OK, kolorki są - gra.
Tylko, że w raportach chodzi o zapytania ad-hoc i takie, których z założenia nie ma "w swiecie
obiektów", ani na polach w HD
Przykład:
'wartość majątku trwałego bez gruntów, czyli saldo winien konta 010 pomniejszone o 010.1
minus saldo ma konta 070, pomniejszone o 070.1' (taka zwykła potrzeba księgowa)
W AFIN.NET: sw/010<010.1-sm/070<070.1
W BO: trzeba definiować nową miarę, siory, obiekt, bez konsultanta księgowy nic nie zrobi.

> Problem z MS Query jest taki, że w pewnych

sytuacjach nie pomaga. Raczej trudno robić raporty jeśli tabele się nazywają A, B, C i
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kolumny mają egzotyczne nazwy. To o czym mówię, to ten edytor wymaga znajomości
modelu danych. Inaczej się nie da.

Ależ, muszę wyjaśnić: Nikt nie zamierza robić poważnej HD przez Query w formie 'czystej'.
Oczywiście, pola w BD są kosmiczne, muszą być mapowane, uszlachetniane, słownikowane,
wsadzane w jakieś wymiary, itp - tu pełna zgoda.
Ale można się do tego dobrać bez konsultanta, poeksperymentować (oczywiście z ograniczeniem
na 'SELECT', ale to ma każda baza), a potem dać informatykowi do dopracowania.
To jedna strona - zasilania danymi

Druga strona, czyli kontakt 'klienta' z HD już jest w całości na rzecz Query. W HD są już właściwe
miary, uporządkowane wymiary i hulaj dusza. Z Excelka - moment. Nawet jeśli to jest kostka -
również z Excelka moment.

To, że ktoś umie BO nie czyni go mistrzem intelektu, tak samo jak znajomość excela.

Uff, już myślałem

Chodziło mi o to, że ludzie chcą używać tego narzędzia, które znają. Nie chcą używać tego
narzędzia, którego nie znają.

Bingo.

[o HD - że jest OK- przyp. WG]

A jeśli nie jest? Zwykle nie jest.

A co zwykle jest z nią nie tak?

Bardzo dobre pytanie!
Co jest zwykle nie tak z hurtownią? Ja bym odpowiedział tak - nic.
Czyli - wszystko gra. Jeden mankament, który opiszę szerzej - wynika raczej z procedur, niż z
umiejętności konsultantów, czy też marki zastosowanego narzędzia:

1. Klient zamawia hurtownię - pisze "wymagania"
Nie ma pojęcia, co ma w sensie informatycznym, nie wie, co potrafi narzędzie, więc wymyśla.
Wymyśla i wymyśla, bo "przecież informatycy w tej cenie mają zrobić, a potem będzie
kosztować"
Więc zwykle wymyśla kwiaty polskie.
2. Powstaje SIWZ - 100 stron, dużo pracy, kwiaty polskie itp.
3. Konsultanci tłumaczą SIWZ na informatykę (konsultanci juniorzy zwykle - na grupie SAP jest
dyskusja o zarobkach - fajna!)
4. Informatycy robią i, oczywiście, kiedyś zrobią.
5. Klient przechodzi pierwsze testy i zaczyna łapać się za głowę
6. HD jest POPRAWIANA, a to powoduje bardzo duże błędy, szczególnie wydajnościowe
7. HD jest oddawana - protokół podpisany. Uff - wszyscy oddychają z ulgą. HD odzwierciedla
nasze pojęcie o temacie sprzed roku.
8. Klient zaczyna Myśleć, przez duże 'M' - i znowu się łapie za głowę: Z jednej strony: Po co mu
jakieś tam rzeczy (które sam wymyślił)?, z drugiej WYJĄTKI. Wyjątki pojawiają się już w pracy
normalnej - i zabawa zaczyna się od początku - jakieś "zastrzeżenia", "zlecenia", "dodatkowe
godziny" itp.
A tymczasem HD się napełnia i trudno już robić rewolucje.

Ja twierdzę, że ten algorytm powstawania HD powoduje te błędy.
HD powinna być budowana, tak jak firma - od podstaw. Najpierw rozwiązujemy jakiś malutki
problemik (patrz: Query) - klient walczy i mówi, czego mu BRAKUJE, znowu Query, znowu
zwrotka, itd.

Po kilku takich operacjach wiemy już dokładnie, czego brakuje w danych (słowniki, złe formaty,
dostępy, itp). Najniższy szczebel już jednak wie, co ma. Przechodzimy WYŻEJ, potem wyżej i
wyżej.
Co się okazuje? Że owe słynne pulpity menedżerskie to nic innego, jak po prostu detaliczne
zapytania do tych analizek dziedzinowych, które już są gotowe. Query - zaś jak znalazł.

I Excelek w roli głównej - ale, oczywiście, żadne tam wyszukaj.pionowo(), itp.
Excelek - na poważnie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.09 o godzinie 14:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2009, 14:14

No, taki zwykły edytorek raportów. I OK, kolorki są - gra.
Tylko, że w raportach chodzi o zapytania ad-hoc i takie, których z założenia nie ma "w swiecie
obiektów", ani na polach w HD
Przykład:
'wartość majątku trwałego bez gruntów, czyli saldo winien konta 010 pomniejszone o 010.1
minus saldo ma konta 070, pomniejszone o 070.1' (taka zwykła potrzeba księgowa)
W AFIN.NET: sw/010<010.1-sm/070<070.1

> W BO: trzeba definiować nową miarę, siory, obiekt, bez

konsultanta księgowy nic nie zrobi.

Dodawanie obiektów pod konkretne przypadki (tu konto 010 i 070) to patologia. Ja bym
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zbudował zapytanie oparte o obiekty winien, ma, numer_konta i sklecił formułę na raporcie:
Sum(<winien>) where (<numer_konta> = "010" and <numer_konta> <> "010.1") -
Sum(<ma>) where (<numer_konta> = "070" and <numer_konta> <> "070.1")
Żadnej nowej miary nie użyłem, więc pomoc konsultanta zbyteczna. Jak twierdzi inaczej znaczy
się naciągacz...

To jedna strona - zasilania danymi
Druga strona, czyli kontakt 'klienta' z HD już jest w

Do zasilania hurtowni świat obiektów ma się nijak. Z tymi egzotycznymi nazwami można spotkać
się też w hurtowni. Chodziło mi o to, że nazwanie obiektów jest sensowne, czyli biznesowe.

Chodziło mi o to, że ludzie chcą używać tego narzędzia, które znają. Nie chcą używać tego
narzędzia, którego nie znają.

Bingo.

Napisałem to już w mojej pierwszej wypowiedzi w tym wątku.

[o HD - że jest OK- przyp. WG]
A jeśli nie jest? Zwykle nie jest.

A co zwykle jest z nią nie tak?

Bardzo dobre pytanie!
Co jest zwykle nie tak z hurtownią? Ja bym odpowiedział tak - nic.
Czyli - wszystko gra. Jeden mankament, który opiszę szerzej - wynika raczej z procedur

Zgodzę się, że takie przypadki występują często. Jeśli klient ma wewnętrznie małe pojęcie o BI
to jest narażony na takie błędy. Recepta jest prosta, tak jak Pan to opisał, robić po trochu. Z
czasem klient rozpozna temat, a wtedy będzie z górki.

Do głowy przychodzi mi jeszcze jedna rzecz "patologiczna". Hurtownia zwykle budowana jest tak,
że wszystko jest oparte o dane detaliczne. Niby słusznie, ale analitykom to rzadko jest
potrzebne. Raz od wielkiego dzwonu sięgają po dane detaliczne. Im są potrzebne dane
poagregowane. Co za tym idzie potrzebują kostek, albo tabel agregatów. Jak tego nie dostają to
rzeźbią po tych milionach danych detalicznych. Baza siada pod dziesiątkami takich zapytań i nikt
nie jest zadowolony...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2009, 18:25

No, to zaczyna się sensownie.

Tu tylko porównanie prostoty:
W AFIN.NET: sw/010<010.1-sm/070<070.1
W BO: Sum(<winien>) where (<numer_konta> = "010" and <numer_konta> <> "010.1") -
Sum(<ma>) where (<numer_konta> = "070" and <numer_konta> <> "070.1")

Do głowy przychodzi mi jeszcze jedna rzecz "patologiczna". Hurtownia zwykle budowana jest
tak, że wszystko jest oparte o dane detaliczne. Niby słusznie, ale analitykom to rzadko jest
potrzebne. Raz od wielkiego dzwonu sięgają po dane detaliczne. Im są potrzebne dane
poagregowane. Co za tym idzie potrzebują kostek, albo tabel agregatów. Jak tego nie dostają
to rzeźbią po tych milionach danych detalicznych. Baza siada pod dziesiątkami takich zapytań i
nikt nie jest zadowolony...

Hm.. Dokładnie tak.

Ale, różni tu różnie, wie Pan, pisywali:

Dominik Kacprzak:
Dokumenty niosą więcej informacji (cech + attr). To czy sa > potrzebne decyduje sposob
obsluzenia procesu w ERP (jakimkolwiek).

i moja odp.

Oczywiście, tylko że info o nich potrzebne jest rzadko, a jeśli > już, to równoległa kostka to
załatwia "do spodu" - żaden problem, robi się ją nawet łatwiej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.09 o godzinie 18:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2009, 18:43

Wojciech Gardziński:

No, to zaczyna się sensownie.

Tu tylko porównanie prostoty:
W AFIN.NET: sw/010<010.1-sm/070<070.1
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 11  12  13  14  15  …  82     Następna »

> W BO: Sum(<winien>) where (<numer_konta> = "010" and

<numer_konta> <> "010.1") - Sum(<ma>) where (<numer_konta> = "070" and
<numer_konta> <> "070.1")

Wyklikanie tego w kreatorze formuł to 5 sekund. Nie popadajmy w paranoję :).
Co do czytelności to nie jestem obiektywny. Formuły BO znam lepiej niż AFIN.NETowe...

Do głowy przychodzi mi jeszcze jedna rzecz "patologiczna". Hurtownia zwykle budowana
jest tak, że wszystko jest oparte o dane detaliczne. Niby słusznie, ale analitykom to rzadko
jest potrzebne. Raz od wielkiego dzwonu sięgają po dane detaliczne. Im są potrzebne dane
poagregowane. Co za tym idzie potrzebują kostek, albo tabel agregatów. Jak tego nie
dostają to rzeźbią po tych milionach danych detalicznych. Baza siada pod dziesiątkami
takich zapytań i nikt nie jest zadowolony...

Hm.. Dokładnie tak.

Ale, różni tu różnie, wie Pan, pisywali:

Ja będąc analitykiem nawet bym nie chciał oglądać detalu. W grę mogą wchodzić oczywiście
niestandardowe zastosowania w stylu wykrywanie oszustw i inne, ale to raczej kwestie
poboczne. Dane detaliczne jeśli są potrzebne to do innych celów niż analizy. Np. sprawdzenie kto
jest naszym milionowym klientem i dostanie wycieczkę na Hawaje ;).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2009, 19:17
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