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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

To niech kupi ode mnie 'materiały' za tysiaka i certa za drugiego tysiaka.
Ja tam mvpów uczyć nie będę.

Materiały ? Ja prosiłem o 2 zdania wyjaśniające opisywane przez Pana rozwiązanie.
Za trudne ?

Nie jestem specjalistą od SQLSa. Wiem, że można i robią to dla mnie inni.

Czyli Pan nie wie jak się to robi i nie wyjaśniał Pan tego nigdzie wcześniej ?
Dla przypomnienia Pana poprzednie stwierdzenie:

WG: Normalnie. Proszę poczytać czy popytać o zabezpieczenia SQLS, postawić sobie werwerek,
poustawiać i hejka.
SB: Konkretnie. Jak Pan robi funkcjonalność,w której korzystając z tej samej tabeli/widoku 50
menagerów dostaje dane o swoich i tylko swoich towarach.
WG: To już opisałem. Ale, jeśli niejasne, opiszę raz jeszcze. PO TO TU JESTEM.

Po raz kolejny przyznaje Pan, że to niski poziom analityków, a nie BI jest problemem.

Nieprawda. Ja też tak myślałem - szkolę od 10 lat. I, im więcej wiedzą, im "są bliżej",
tym mają gorzej, trudniej, bardziej politycznie... To nie wina analityków.

To czego Panowie ich uczą, skoro oni wszystko umieją ?

Zaś Pan nie doczytał.
Rozdźwięk bazy z nadbudową. Albo cofamy informatykę 10 lat do poziomu analityków
(excelioza) albo UCZYMY NOWEGO ANALITYKA, KTÓRY NIE UMIE. Nawet Query.

Czyli nic nie umieją. Panowie ich dopiero tego uczą. Ale to nie ich wina, bo wszystkiemu winne są
(jak zwykle) złe biaje. Teraz dobrze ?
Ps.: Kumpel zza pleców (biaj) prawie zapluł mi monitor czytając tę "dyskusję".

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 12:28

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:27

Nie nadążam!

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Zaczyna Pan pisać sensownie. Gratuluję.

A gdzie następuje mapowanie uprawnień? Wie o nim tylko analityk?

Nie, zwykle prosi informatyka o podklikanie.

Po raz trzeci - GDZIE ON TO KILKA? W uprawnieniach folderów, uprawnieniach domeny i gdzie
jeszcze?

uprawnienia folderów standardowego WIN SRV

Czyli gdzie konkretnie? Nazwę aplikacji proszę, screen, cokolwiek.

Ale nie czekając komplikujemy dalej. A co jeżeli na jednym raporcie użytkownik ma widzieć
dany magazyn, a na drugim nie? Jedziemy z kolejnymi folderami i kolejne ustawienia
domeny? Gdzie jest wykaz nadanych uprawnień? Tylko w głowie, u tego kto je nadał?

Bardzo dobre pytanie!
Cóż, nie mam odpowiedzi z rękawa. Ale znam zasadę - dokładnie TAK, JAK PAN RÓŻNICUJE
UPRAWNIENIA W SQLS, tak ja w folderach... problemy logiczne mamy takie same.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:29

 

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

1 z 6 2013-04-03 22:05



Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

Wojciech
Gardziński

Wojciech Gardziński:

Nie nadążam!

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Zaczyna Pan pisać sensownie. Gratuluję.

A gdzie następuje mapowanie uprawnień? Wie o nim tylko analityk?

Nie, zwykle prosi informatyka o podklikanie.

Po raz trzeci - GDZIE ON TO KILKA? W uprawnieniach folderów, uprawnieniach domeny i
gdzie jeszcze?

uprawnienia folderów standardowego WIN SRV

Czyli gdzie konkretnie? Nazwę aplikacji proszę, screen, cokolwiek.

Ale nie czekając komplikujemy dalej. A co jeżeli na jednym raporcie użytkownik ma widzieć
dany magazyn, a na drugim nie? Jedziemy z kolejnymi folderami i kolejne ustawienia
domeny? Gdzie jest wykaz nadanych uprawnień? Tylko w głowie, u tego kto je nadał?

Bardzo dobre pytanie!
Cóż, nie mam odpowiedzi z rękawa. Ale znam zasadę - dokładnie TAK, JAK PAN RÓŻNICUJE
UPRAWNIENIA W SQLS, tak ja w folderach... problemy logiczne mamy takie same.

Ok - to mi wystarczy. Nie ma Pan pojęcia o uprawnieniach kostek OLAP.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:30

Łukasz D.:

Ok - to mi wystarczy. Nie ma Pan pojęcia o uprawnieniach kostek OLAP.

Wszystko. I tak skończyliśmy dyskusję z Łukaszkiem. Któryż to już raz?...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:31

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Poproszę link gdzie opisuje Pan jak to zrobić w sqls.

Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle
nie o stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Może kiedyś to zrobię.

Wątpię.

Czemu?

Bo się nie da.

Aha.
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb522640.aspx

Aha. Rozmawiamy o zabezpieczeniach w sqls a Pan jako potwierdzenie swojej teorii daje link do
odświeżania kostek w as. Jak zwykle na temat.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:32

Sławomir Broda:

Ps.: Kumpel zza pleców (biaj) prawie zapluł mi monitor czytając tę "dyskusję".

Biaje tak mają. Dużo plują.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:32

Wojciech Gardziński:

Powiem Panu tak: Nie wiem, czy to jest według Pana trudne, czy strasznie trudne. Wiem, że
działa i, że ludzie sobie radzą.

Wie Pan, w odpowiendnio długim czasie radziliby sobie prowadząc analizy przy pomocy kredy na
asfalcie. Pozostaje pytanie, czy są z tego zadowoleni? Czy taki sposób organizacji danych nie jest
czasem tylko i wyłącznie efektem nominalnej oszczędności pieniędzy na wdrożeniu systemu
raportowego. Myslę, ze temat szybko zamknąłby Pan cytując albo podając link do wypowiedzi
choćby jednego analityka, który korzysta z tego rozwiazania i jest zadowolony. Zamknąłby Pan
usta wszystkim, więc? Zdaje się, że temat takiego analityka-Yeti był tu juz poruszany, ale starał
się go Pan przykryć swoimi wybiegami.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:34

Czujecie, co można by było zrobić ŁĄCZĄC wysiłki SQLSów i Excelków? We właściwej
architekturze...?

A tak, to sobie poplujemy tu na siebie... tzn. Wy na mnie, ja na Was nie pluję - ja pluję na biaja.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:36

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ps.: Kumpel zza pleców (biaj) prawie zapluł mi monitor czytając tę "dyskusję".

Biaje tak mają. Dużo plują.

Odpowie Pan na resztę, czy tylko ten offtop jest na odpowiednim poziomie ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:36

Artur Kuliński:

Przebyte kursy:
Od 2009 r. - Program CIMA
03.2008 - Advanced Cash Flow and Treasury management (w j. ang.) - Antwerpia, Belgia
01.2008 – Zaawansowana analiza finansowa – Eurofinance Sp. z o.o.
11.2007 - Multicultural differences - Bruksela, Belgia
10.2007 – Zaawansowany kurs MS Access – Comarch S.A.

05.2007 - Techniki prezentacji
05.2006 – „Sprawozdawczośc finansowa zgodnie z US GAAP w świetle polskich standardów
rachunkowości” – BDO Polska
08.2005 – „MS Excel dla zaawansowanych”

10.2002 - „Zarządzanie czasem”
03.2004 - KPMG Business Case Study
04-08.10.2004 – „Metodologia badania sprawozdań finansowych” - KPMG

Języki:
angielski - zaawansowany
niemiecki - średni
włoski - podstawy

Inne:
CIMA Diploma in Management Accounting (10 z 15 egzaminów)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:38

NIE NADĄŻAM, CZŁOWIEKU...
Sławomir Broda:

Odpowie Pan na resztę, czy tylko ten offtop jest na odpowiednim poziomie ?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 12:39
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:39

Wojciech Gardziński:

Czujecie, co można by było zrobić ŁĄCZĄC wysiłki SQLSów i Excelków? We właściwej
architekturze...?

Czuje Pan, że to od dawna jest robione gdy tylko jest taka potrzeba (access staja się "za krótki")
?
Ale nie, przecież do tej pory nie miało znaczka "SOA approved"

PS.: Znalazłem fajne rozwinięcie soa (i cia przy okazji też): http://www.soa.org/education
/exam-req/edu-vee.aspx

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:39

Wojciech Gardziński:

NIE NADĄŻAM, CZŁOWIEKU...

Sławomir Broda:

Odpowie Pan na resztę, czy tylko ten offtop jest na odpowiednim poziomie ?

Na offtopa dał Pan radę "zripostować" ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:40

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Przebyte kursy:
Od 2009 r. - Program CIMA
03.2008 - Advanced Cash Flow and Treasury management (w j. ang.) - Antwerpia, Belgia
01.2008 – Zaawansowana analiza finansowa – Eurofinance Sp. z o.o.
11.2007 - Multicultural differences - Bruksela, Belgia
10.2007 – Zaawansowany kurs MS Access – Comarch S.A.

05.2007 - Techniki prezentacji
05.2006 – „Sprawozdawczośc finansowa zgodnie z US GAAP w świetle polskich standardów
rachunkowości” – BDO Polska
08.2005 – „MS Excel dla zaawansowanych”

10.2002 - „Zarządzanie czasem”
03.2004 - KPMG Business Case Study
04-08.10.2004 – „Metodologia badania sprawozdań finansowych” - KPMG

Języki:
angielski - zaawansowany
niemiecki - średni
włoski - podstawy

Inne:
CIMA Diploma in Management Accounting (10 z 15 egzaminów)

pomidor ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:42

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Ok - to mi wystarczy. Nie ma Pan pojęcia o uprawnieniach kostek OLAP.

Wszystko. I tak skończyliśmy dyskusję z Łukaszkiem. Któryż to już raz?...

Panie Wojtku,

pisze Pan o nadawaniu uprawnień do kostek w narzędziach MS. Proszę o screen, gdzie według
Pana się to robi. Albo się Pan wypowiada i potrafi to uzasadnić, albo gada Pan, żeby gadać.

Czas udowodnić swoją wiedzę na temat BI. O ile Pan ją w ogóle posiada.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:45
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Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Przebyte kursy:

No i?

PS. Nie wyboldował Pan istotniejszego szkolenia: Multicultural differences. Było coś o tym, jak
rozmawiać z trolami, ale najwyraźniej nie uważałem, skoro wciąż z Panem dyskutuję :)

Artur Kuliński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 12:54

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj3  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 12:48

Artur Kuliński:

PS. Nie wyboldował Pan istotniejszego szkolenia: Multicultural differences. Było coś o tym, jak
rozmawiać z trolami, ale najwyraźniej nie uważałem, skoro wciąż z Panem dyskutuję :)

Na excelku też Pan nie uważał. Na sawułarwiwże też. Po co oni Pana wysyłają na te szkolenia?
Taki urlop?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:30

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Czujecie, co można by było zrobić ŁĄCZĄC wysiłki SQLSów i Excelków? We właściwej
architekturze...?

Czuje Pan, że to od dawna jest robione gdy tylko jest taka potrzeba (access staja się "za
krótki") ?
Ale nie, przecież do tej pory nie miało znaczka "SOA approved"

Kiedyś będzie musiało mieć.

Ale 1. pytanie jest dobre.
Nie, nie czuję. Gdy zaczynałem tę dyskusję, to był w ogóle ciemny las. Potem MS ogłosił MSBI,
nie podając do dzisiaj CO TO TOTO! Kup serwerek, będziesz miał MSBI. A teraz już gadają
"SSBI", Self-Service, ciekawe skąd to wzięli?
Ale, oczywiście, dane na serwer to nie nasz wymysł - my nie mamy nic do hurtowni danych. Ale
gdy HD jest "integralną" częścią BI,to jest koszmar - bo ludzie eksporty do E. robią z BI. I tak
jest wszędzie. My CYWILIZUJEMY ARCHITEKTURĘ, bo tylko z punkty widzenia analityka (E.) DA
SIĘ JĄ UCYWILIZOWAĆ. Wszelkie próby biajów cywilizowania od góry , kończą się exceliozą. MY
TEŻ, obserwując to od 12 lat, myśleliśmy, że KIEDYŚ im to się uda. W okolicach 2008 nadzieję te
straciliśmy. Pan ją też już stracił, ale się Pan nie przyzna, bo jak to by było mi przyznać rację?
Nie da rady. Ale niech Pan nie przestaje myśleć.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 13:41

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:40

Wojciech Gardziński:

Na excelku też Pan nie uważał

Skąd taki wniosek? Wie pan o tym coś więcej niż ja?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:41
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

ciekawe czy obsługuje błędy czy pojawia się standardowy komunikat "błąd połączenia sql"?

Funkcje przekazują do wartości komunikaty błędów serwera.

zapewne np. takie:
Some error messages passed to the client intentionally do not give enough information to

troubleshoot the problem. This is a security feature to avoid providing an attacker with

information about SQL Server. To view the complete information about the error, look in the

SQL Server error log. The details are provided there. If you are receiving error 18456 "Login

failed for user", Books Online topic http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645917.aspx

contains additional information about error codes.

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