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Wojciech Gardziński:

NIE MOGĘ, Mr Steve (on lepiej kuma po angielsku, niż po polsku), NIE BYĆ IDIOTĄ, widząc tę
patologię i usiłując z nią walczyć, np. przez zmianę architektury analitycznej.

Bardzo dziękuję(my) za te wszystkie wyzwiska!

ja pana nie "skumam" nawet jak pan wyda "wstęp do SpoA" w postaci komiksu. Pan bredzi,
manipuluje i czasem prostacko kłamie, więc nie mam najmniejszej ochoty pana "kumać".

Pan każdą dyskusję i dyskutanta wprowadza w gnój, w którym siedzi po uszy. Pan kłamie,
wyzywa od złodziei, obraża innych a potem płacze "olaboga, nikt mnie nie lubi". Taka dziecinada
dziadka: pluje pan komuś do zupy, dostaje wtedy zasadną ripostę i wtedy krzyczy "wyzywają,
obrażają!". Strategia a'la moherowy beret. Ja dyskutuje z panem na pana prymitywnym i
chamskim poziomie. Reszta chłopaków musi się ograniczać. Mnie nie zależy :)

Powtórzmy (jak będziemy to powtarzać to się w końcu panu utrwali):
- MS Excel "TAK!!!", ale nie do wszystkiego
- analityk nie jest najważniejszy

Pana awersja do BI ma inne źródło... całkiem przyziemne. Dostają panowie kopa w zad w
dużych firmach jak tylko do firmy przychodzi ktoś trochę mniej odporny na nowe rozwiązania niż
pani Jadzia, która zaczynała księgowość w "amerykance".

Klęska rynkowa AFIN (tak to trzeba niestety nazwać po 18 latach) ma według mnie wiele
przyczyn (np: źle zdefiniowany klient docelowy). Niemniej najważniejszy problem do mania
wielkości CEO i Chief Architect. Powinni panowie wykopać siebie samych i wtedy ten produkt
miałby szansę w istniejącej niszy rynkowej :).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 12:44

Wojciech Gardziński:

Cichym, aczkolwiek pewnym, niekwestionowanym zwycięzcą powyższej rundki jest,
oczywiście, imć Stefcio, który precyzyjnie, w pełni, trafnie i dosadnie opisał osobę,

Co wygrałem?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:54

Stefan Trygiel:

Co wygrałem?

Jak to co? A co się wygrywa w "Szansie na sukces"?
Powtórkę zwycięskiej piosenki!

Stefan Trygiel:

If you set questions about a real(!) functionality of Business Intelligence, you are

"The village idiot in strict terms is a person locally known for ignorance or
stupidity,[1] but is also a common term for

or/and

a stereotypically silly or nonsensical person. The term is also used as a stereotype of
the

or/and

mentally disabled.[2] It has also been applied as an epithet for an

or/and

unrealistically optimistic or naive individual.[3]"

...i możliwość zaśpiewania z Gwiazdą
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Cichym, aczkolwiek pewnym, niekwestionowanym zwycięzcą powyższej rundki jest,
oczywiście, imć Stefcio, który precyzyjnie, w pełni, trafnie i dosadnie opisał osobę, która
poszukuje odpowiedzi na fundamentalne pytanie o efektywność czegoś, co jest sprzedawane
za miliony, dostarcza miałkiej funkcjonalności, jest obłożone grubą warstwą marketingu z
elementami korupcji

Otóż efektywność czegoś to
Efektywność (E) = uzysk (U) / koszt tego uzysku (K)

Uzysk jest niewielki - ludzie dalej tylko Excel i Excel, więc owa efektywność jest bliska 0.
(Mówimy, oczywiście, o efektywności klienta, hehehe)

Wszyscy to widzą, więc wytworzyły się pewne strategie walki o zwiększenie E:
1. [Strategia bogatych] Dodamy ci Excelka za free - stosuje ją w sposób bezpośredni np SAP,
ale to, ogólnie, strategia bogatych. Żeby nie obniżyć K daje się licencje Excela, tworzy dodatki
do BI, żeby Excel miał bliżej, wymyśla się chmury i IMA'y - wszystko po to, żeby przekonać
klienta, że my to Excel, tylko lepszy, BO TO MY GO DAJEMY, a nie on nas. Próbujemy
zwiększyć U (dodając Excelka, śmieszne, no nie?)

2. [Strategia biednych] Uzysk, fakt, jest niewielki, to my DRASTYCZNIE obniżymy K (żeby E
mocno wzrosło, a wszyscy widzą, że jest taka potrzeba). I, np. Pan Łukasz robi prawie-
darmowe BI. kupę "darmowego BI" jest zresztą w Internecie. I co, jak tam sukcesy?
Sukcesów brak z prostego względu: Gdy się biaja odrze z marketingu (no bo obniżamy koszty)
- ZMNIEJSZAMY TEŻ U, co jest, dla wielu, szokiem! Po prostu biaja bez marketingu nie ma.
Koszt może być zero - wtedy nie można mówić o efektywności, bo "pamiętaj, cholero...", a
jeśli jest nawet niewielki (odrobinę większy od 0), to i tak uzysk jest wtedy jeszcze mniejszy,
czyli E dalej spada.

Uwaga - piszę to ja, Wojciech G - EFEKTYWNOŚĆ BIAJA MALEJE wraz z obniżką jego ceny!
Najlepsze są biaje drogie - opłaca się skracać spódniczki przy stendach na konferencjach (to
kosztuje!), opłaca się kupować super-drogie krawaty konsultantom (Oracle), OPŁACA SIĘ
OPŁACAĆ, bo klient lubi złoto. Kto był w Licheniu albo w Watykanie, albo zainwestował w
Amber Gold, ten rozumie. Jeśli jest dużo złota, zawartości być nie musi.

NIE MOGĘ, Mr Steve (on lepiej kuma po angielsku, niż po polsku), NIE BYĆ IDIOTĄ, widząc tę
patologię i usiłując z nią walczyć, np. przez zmianę architektury analitycznej.

Bardzo dziękuję(my) za te wszystkie wyzwiska!

PS
A, jeszcze jest
3. [Strategia Microsoft]
Cokolwiek się nie dzieje i ma jakąś nazwę (tu BI), my nazywamy jakiś swój produkt tym
nośnym hasłem (BI) i sprzedajemy licencje na Windę i Ofisa - a jak sprzedamy, chwalimy się,
że przodujemy w tym czymś, czyli w BI.
Nie mamy pojęcia, co robimy, ale to nam zupełnie nie przeszkadza. BI to czysty towar. Że co,
że go nie ma? - też nie szkodzi. Wyobrażenie o BI jest!

Wyobrażenie o BI to czysty towar. Trudno, żebyście go nie bronili, skoro istnieje.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.03.13 o godzinie 16:17

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 16:14

Stefan Trygiel:

więc nie mam najmniejszej ochoty pana "kumać".

No to się dyskusja szykuje, że hej!

Pan (...) dyskutanta wprowadza w gnój, w którym siedzi po uszy.

Ciekawe spostrzeżenie: Wprowadzić kogoś w gnój, w którym ów siedzi już po uszy. Ciekawe
technicznie.

Ale ja wiem, o co chodzi z tym gnojem - chodzi o exceliozę (Taki odkrywczy jestem.)
No, to, niestety, muszę zaprzeczyć. To NIE JA WPROWADZAM w ten gnój - TO BIAJE TO ROBIĄ.
(Bo ich jedynym produktem są eksporty do Excela - śliczne raporciki, "do dalszej obróbki w
Excelu". Jeśli nie ucywilizuje się tego przez SOA, to jest to, rzeczywiście, gnój.)

PS
Łolaboga! Nie zauważyłem. Teraz "z dyskutantów" został mi tylko Stefcio.
Andrzejek nie ma nic do powiedzenia poza "pomidorem", Łukasz się obraził, Sławka wykurzyłem
(Jakże łatwo się dał, hihihihi), został mi Stefcio i doktorek (sorka, doktorku, że Cię w 1. wersji
PSa pominąłem).

Szykuje się festiwal bluzgów! To, podobno, zwiększa oglądalność, a w to mi graj!

Czytanie dalej dozwolone od lat 18. Wchodzisz na własne ryzyko!

TAK / NIE
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.03.13 o godzinie 23:36

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:26

Ciekawostka:

Zobaczcie, jak przesuwa się początek 161. strony (info na dole linkowanego postu)
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Sługuski biajowe działają, aż miło.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 07:58

Macie, cieniaski, filmika:
http://www.goldenline.pl/forum/3224178/sqls-analysis-s...

Chyba umrę ze śmiechu, jak ktoś mi zarzuci "brak bezpieczeństwa" i "kiepski performans".

Andrzejek, zaraz, oczywiście, powie, że wszyscy to mają, chociaż nic nie pokaże.
Stefcio bluzgnie.
Łukaszek zaplusuje powyższych.
Jarek nie zrozumie.
Sławek powie, że do bani. Nigdy nie widział pewnie i nawet nie wie, że takie coś jest możliwe,
ale jak wyżej.
A doktorek coś tam napisze bez sensu, byle wyzwać mnie od najgorszych.

Bo ja jestem zły dla biaja. Bo umiem.
I chcę, Drodzy Analitycy, żebyście też UMIELI. A to takie proste...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:20

Nie mogę! Robert Wywalacz mądrze gada!!! (Potrafi? Przepisał? Posłyszał?) Sensacja-rewelacja,
damsko-męska akrobacja!

Robert Woźniak:

Co więcej użytkownicy sami chcą hurtownię rozwijać poprzez tworzenie nowych martów oraz
analiz

(HDA)

, oni też chcą móc dzielić się swoją wiedzą z innymi działami, pionami itd.

("sfera DMA")

Co więcej, hurtownia to nie tylko ETL, ale też jakieś narzędzie raportowe np. BO, Reporting
Services, Excel itd.

A Excel nawet w centrum... bo i BO, i RS do Excelka

Często chcielibyśmy mieć opisane zagadnienie biznesowo w postaci kilku raportów, obszaru w
bazie czy nawet zapytań SQLowych w jednym miejscu ogólnie dostępnym, takim trochę wiki
dla BI w firmie.

("abstrakt opisu zasobów")

Niedługo odkryje SOA. Tak 3mać!
http://www.goldenline.pl/forum/3068588/hurtownia-danyc...

Dla przypomnienia:
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.03.13 o godzinie 08:58

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:02

Wojciech Gardziński:

Nie mogę! Robert Wywalacz mądrze gada!!! (Potrafi? Przepisał? Posłyszał?) Sensacja-
rewelacja, damsko-męska akrobacja!

Robert Woźniak:

Co więcej użytkownicy sami chcą hurtownię rozwijać poprzez tworzenie nowych martów
oraz analiz

(HDA)

, oni też chcą móc dzielić się swoją wiedzą z innymi działami, pionami itd.

("sfera DMA")

Co więcej, hurtownia to nie tylko ETL, ale też jakieś narzędzie raportowe np. BO, Reporting
Services, Excel itd.

A Excel nawet w centrum... bo i BO, i RS do Excelka

Często chcielibyśmy mieć opisane zagadnienie biznesowo w postaci kilku raportów, obszaru
w bazie czy nawet zapytań SQLowych w jednym miejscu ogólnie dostępnym, takim trochę
wiki dla BI w firmie.

("abstrakt opisu zasobów")

Niedługo odkryje SOA. Tak 3mać!
http://www.goldenline.pl/forum/3068588/hurtownia-danyc...

Klasyczny przykład: wnioskowanie a'la Gardziński czyli konkluzje z dupy wzięte

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:52

Stefan Trygiel:

Niedługo odkryje SOA. Tak 3mać!
http://www.goldenline.pl/forum/3068588/hurtownia-danyc...

Klasyczny przykład: wnioskowanie a'la Gardziński czyli konkluzje z dupy wzięte

Bo WG do dzisiaj nie odkrył, że datamarty się wydziela z HD, a nie tworzy HD w excelu
(przepraszam, "centrum świata analiz") z małych hurtowni.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:22

No, dobrze, chłopcy, odwaliliście swoje kwestie, trochę tak zbyt standardowo, ale, niech tam...
Sławcio bluzg, Andrzejek zaś o tym, że ja HD w Excelu, skąd on się urwał?
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Ale, zaraz, a w kinie Wy byli??? Jak się podobało? Popcornik OK?
Podrzucam jeszcze raz wejścióweczki, żebyście już nie musieli płacić za ripleja

http://afin.net/webcasts/Demo_GetDataOlapSQLSAS.swf

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:44

No dobra... kurs robienia tabelki przestawnej obejrzany.
A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane dotyczące
sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko sprzedaż monitorow (i
nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać tylko sprzedaż z tego regionu.
Da się to zrobić?

Artur Kuliński edytował(a) ten post dnia 27.03.13 o godzinie 16:09

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 16:08

Artur Kuliński:

No dobra... kurs robienia tabelki przestawnej obejrzany.

+ jeszcze funkcyjki, które robią z tego elastyczniaczka...

A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane
dotyczące sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko sprzedaż
monitorow (i nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać tylko
sprzedaż z tego regionu. Da się to zrobić?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS
Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:30

Artur Kuliński:

No dobra... kurs robienia tabelki przestawnej obejrzany.

Ale to nie jest bylejaka tabelka przestawna... to jest tabelka zrobiona przez kopernika analizy
finansowej i to w przełomowej architekturze SpOA.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:30

Wojciech Gardziński:

+ jeszcze funkcyjki, które robią z tego elastyczniaczka...

Różnią się czymś szczególnym od GETPIVOTDATA?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS
Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

A żeby administracja/zarządzanie dostępami miało być wykonywane przez kogoś, kto nie zna się
w ogóle na IT i ma mierną wiedze nt Excela, da się? Coś w stylu panelu zarządzania dostepami.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 16:37

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

+ jeszcze funkcyjki, które robią z tego elastyczniaczka...

Różnią się czymś szczególnym od GETPIVOTDATA?

NO, OCZYWIŚCIE!
1. Nie wymagają istnienia tabeli, którą trzeba "jakoś ustawić", żeby GPD się liczyły. I nigdy się
nie da tak, żeby wszystko było widoczne, chyba, że dla małych danych. Ja SPECJALNIE TAK
ŻONGLOWAŁEM tą tabelą, żeby to pokazać.
2. Można PARAMETRYZOWAĆ ŹRÓDŁO DANYCH, czyli tak, jakby brać z dowolnej ilości dowolnie
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chce.

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS
Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

A żeby administracja/zarządzanie dostępami miało być wykonywane przez kogoś, kto nie zna
się w ogóle na IT i ma mierną wiedze nt Excela, da się? Coś w stylu panelu zarządzania
dostepami.

To nie jest jakaś wiedza tajemna. MS SQLS Management Studio i heja

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:57

Wojciech Gardziński:

1. Nie wymagają istnienia tabeli, którą trzeba "jakoś ustawić", żeby GPD się liczyły. I nigdy się
nie da tak, żeby wszystko było widoczne, chyba, że dla małych danych. Ja SPECJALNIE TAK
ŻONGLOWAŁEM tą tabelą, żeby to pokazać.

Istnienie tabeli przestawnej nie jest w żadnym wypadku bolesne

2. Można PARAMETRYZOWAĆ ŹRÓDŁO DANYCH, czyli tak, jakby brać z dowolnej ilości
dowolnie ustawionych tabel przestawnych jednocześnie. Czyli może Pan mieć 5 kostek
dziedzinowych, a datę zmieniać w jednym miejscu z jakiejś listy rozwijalnej w Excelku/
programowo/ jak Pan chce.

Źródło danych jest tylko jedno, więc tu też nie ma problemu.

Nie widzę więc praktycznej przewagi Pana funkcji nad GEPIVOTDATA.

To nie jest jakaś wiedza tajemna. MS SQLS Management Studio i heja

Nie sądzę, żeby nawet ponadprzeciętny dyrektor sprzedaży (zarządzający dostępami) znał
choćby podstawy MS SQLS Management Studio. Wniosek jest taki, że wciąż potrzebny jest
znaczny support IT (bo w praktyce w firmach dział IT supportuje również użytkowników excela
pod wzgledem technicznym, bo zwyczajnie niewiele ludzi go dobrze zna. Sad but true.)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 17:30

Artur Kuliński:

1. Nie wymagają istnienia tabeli, którą trzeba "jakoś ustawić", żeby GPD się liczyły. I nigdy
się nie da tak, żeby wszystko było widoczne, chyba, że dla małych danych. Ja SPECJALNIE
TAK ŻONGLOWAŁEM tą tabelą, żeby to pokazać.

Istnienie tabeli przestawnej nie jest w żadnym wypadku bolesne

Nieprawda. Tabela przestawna na tych moich przykładowych malutkich danych:
=8*16*19*35*10*24=20.428.800
(Mnożone są ilości rekordów tabel powiązanych a 24 to krótki, bo dwuletni zaledwie wymiar
daty.
Wiem, że to nie odzwierciedla rzeczywistego wymiaru kostki, ale daje pojęcie o ilości przecięć)
(Patrz też PS)

2. Można PARAMETRYZOWAĆ ŹRÓDŁO DANYCH, czyli tak, jakby brać z dowolnej ilości
dowolnie ustawionych tabel przestawnych jednocześnie. Czyli może Pan mieć 5 kostek
dziedzinowych, a datę zmieniać w jednym miejscu z jakiejś listy rozwijalnej w Excelku/
programowo/ jak Pan chce.

Źródło danych jest tylko jedno, więc tu też nie ma problemu.

Na filmie jest jedno, bo to jedno i tak wystarcza, żeby biaje tego nie potrafiły. Tutaj można
DOWOLNĄ ILOŚĆ.

Nie widzę więc praktycznej przewagi Pana funkcji nad GEPIVOTDATA.

Bo Pan się, widać, mało zna. Studiuje Pan CIMA'ę i co, mało informatyki? Wiem, że mało.

Jak Pan skończy, to zapraszamy: http://www.exc.ue.wroc.pl/

Tutaj ma Pan sporo filmików o OLAPie: http://afin.net/webcasts/
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To nie jest jakaś wiedza tajemna. MS SQLS Management Studio i heja

Nie sądzę, żeby nawet ponadprzeciętny dyrektor sprzedaży (zarządzający dostępami) znał
choćby podstawy MS SQLS Management Studio. Wniosek jest taki, że wciąż potrzebny jest
znaczny support IT (bo w praktyce w firmach dział IT supportuje również użytkowników excela
pod wzgledem technicznym, bo zwyczajnie niewiele ludzi go dobrze zna. Sad but true.)

Dlatego ja rzadko tak robię. Ja dzielę kostki na wydziałowe (ograniczone memberkiem) i
wrzucam do zabezpieczonych folderów. I po problemie.

PS
Tutaj ma Pan przykładową, MALUTKĄ kostkę lokalną.
http://afin.net/samples/Data/OLAP/SalesInCube.cub
Proszę tak ustawić tabelę przestawną, żeby było widać wszystkich członków wszystkich
wymiarów.
Po 6 Pan zmięknie, a jest 20.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.03.13 o godzinie 17:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:49

Wojciech Gardziński:

Nie widzę więc praktycznej przewagi Pana funkcji nad GEPIVOTDATA.

Bo Pan się, widać, mało zna. Studiuje Pan CIMA'ę i co, mało informatyki? Wiem, że mało.

Jak Pan skończy, to zapraszamy: http://www.exc.ue.wroc.pl/

Jakie to przewidywalne.... Czekałem na dokładnie ten bluzg Gardzińskiego. Chamski atak na
wiedzę i kwalifikacje dyskutanta. Próba sprowadzenia dyskusji do rynsztoku gdzie dziadek wojtuś
czuje się jak ryba w wodzie.

Zaraz ktoś się dziadkowi odwinie i ten będzie miał kolejny cytat na swoją kuriozalną tablicę "nikt
mnie nie lubi".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 18:10

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Istnienie tabeli przestawnej nie jest w żadnym wypadku bolesne

Nieprawda.

W moim przypadku, kiedy większość analiz robię ad hoc, jest to prawda.

Źródło danych jest tylko jedno, więc tu też nie ma problemu.

Na filmie jest jedno, bo to jedno i tak wystarcza, żeby biaje tego nie potrafiły. Tutaj można
DOWOLNĄ ILOŚĆ.

Przecież mówię, że źródło jest jedno (w moim przypadku również). Poza tym nie wnikam co
robią biaje a czego nie.

Bo Pan się, widać, mało zna.

Może dlatego, że nie muszę się znać. Mam raczej używać.

Studiuje Pan CIMA'ę i co, mało informatyki? Wiem, że mało. (Patrz też PS)

1. CIMA nie zawiera informatyki z tego samego powodu, dla którego informatyki nie zawiera np
pediatria.
2. Informatykę znam na tyle, na ile jest mi to niezbędne. I świetnie się z tym czuję, bo mogę
skoncentrować się na innej wiedzy.
3. Bardzo proszę o zrezygnowanie z osobistych wycieczek. Poruszałem zupełnie inne temat.

Jak Pan skończy, to zapraszamy: http://www.exc.ue.wroc.pl/

Nie, dziękuję. Nie jest mi to potrzebne.

Tutaj ma Pan sporo filmików o OLAPie: http://afin.net/webcasts/

Mam spędzać wieczory na patrzeniu jak kursor biega po ekranie i robią się tabelki? Już wolę
"Szansę na sukces" :)
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folderów. I po problemie.

To oznacza, że dane są dublowane? Tyle, ile możliwych scenariuszy potrzeb, tyle kostek (+plus
"master-kostka")? W większej firmie to by nie przeszło, raczej idzie się w kierunku upraszczania.
No ale Pan zapewne wie lepiej.

PS
Tutaj ma Pan przykładową, MALUTKĄ kostkę lokalną.
http://afin.net/samples/Data/OLAP/SalesInCube.cub
Proszę tak ustawić tabelę przestawną, żeby było widać wszystkich członków wszystkich
wymiarów.
Po 6 Pan zmięknie, a jest 20.

Panie, ale ja nawet nie wiem czym to otworzyć. Nigdy nie potrzebowałem tego wiedzieć.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:28

Artur Kuliński:

Artur Kuliński:

Istnienie tabeli przestawnej nie jest w żadnym wypadku bolesne

Nieprawda.

W moim przypadku, kiedy większość analiz robię ad hoc, jest to prawda.

OK. krakowskim targiem - Panu wystarcza.

Przecież mówię, że źródło jest jedno (w moim przypadku również). Poza tym nie wnikam co
robią biaje a czego nie.

No, tu to się nie zgodzę, że jedno wystarcza, ale, niech tam.

Bo Pan się, widać, mało zna.

Może dlatego, że nie muszę się znać. Mam raczej używać.

I OK.

Studiuje Pan CIMA'ę i co, mało informatyki? Wiem, że mało. (Patrz też PS)

1. CIMA nie zawiera informatyki z tego samego powodu, dla którego informatyki nie zawiera
np pediatria.

Też nie ma pełnej zgody. W Polsce jest ze 100 kursów "specjalisty analityka" (studia, kursy itp),
uczy się ludzi JAK policzyć wskaźnik, a zupełnie się zapomina o temacie "SKĄD GO POLICZYĆ". I
na tym korzystają owe biaje.

2. Informatykę znam na tyle, na ile jest mi to niezbędne. I świetnie się z tym czuję, bo mogę
skoncentrować się na innej wiedzy.

Świetnie. Też chciałbym być z siebie tak zadowolony.

3. Bardzo proszę o zrezygnowanie z osobistych wycieczek. Poruszałem zupełnie inne temat.

Nie, no, spoko, Panie Arturze...
Ja tylko się uczę...
Powtórzę tylko... Nie wiesz o co chodzi z tym CG, nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat nieco

bliżej i dokładniej, stąd moja uwaga.

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

Jak Pan skończy, to zapraszamy: http://www.exc.ue.wroc.pl/

Nie, dziękuję. Nie jest mi to potrzebne.

Proszę bardzo. Nie nalegam ;)

Tutaj ma Pan sporo filmików o OLAPie: http://afin.net/webcasts/

Mam spędzać wieczory na patrzeniu jak kursor biega po ekranie i robią się tabelki? Już wolę
"Szansę na sukces" :)

Już Pan mówił, że Panu Pana wiedza wystarcza, nie musi Pan powtarzać.

Ja dzielę kostki na wydziałowe (ograniczone memberkiem) i wrzucam do zabezpieczonych
folderów. I po problemie.

To oznacza, że dane są dublowane? Tyle, ile możliwych scenariuszy potrzeb, tyle kostek
(+plus "master-kostka")? W większej firmie to by nie przeszło, raczej idzie się w kierunku
upraszczania. No ale Pan zapewne wie lepiej.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 157  158  159  160  161  162

A w kostkach lokalnych NIE WYMAGA. Klik i jest. A funkcjonalność, poza "prestiżem rozwiązania",
dokładnie ta sama.

PS
Tutaj ma Pan przykładową, MALUTKĄ kostkę lokalną.
http://afin.net/samples/Data/OLAP/SalesInCube.cub
Proszę tak ustawić tabelę przestawną, żeby było widać wszystkich członków wszystkich
wymiarów.
Po 6 Pan zmięknie, a jest 20.

Panie, ale ja nawet nie wiem czym to otworzyć. Nigdy nie potrzebowałem tego wiedzieć.

No, wiem, chętnie bym Panu pomógł, ale Panu Pana wiedza wystarcza, a ja nie chcę się
narzucać.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.03.13 o godzinie 18:52

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:52
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