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Wojciech Gardziński:

Ale gdybym miał HDC to tam istaniałaby jedna-dwie miary moich zarobków. A moja wizyta w
banku wyglądałaby tak, że improwizowałbym DOKŁADNIE TAK SAMO.
Czyli HDC (tylko) w praktyce nic nie daje.

daje, bo jeśli będzie Pan tak improwizował co miesiąc, kwartał i rok to będzie Pan mógł
sprawozdania o swoich zarobkach wyrzucić do kosza.
A to czy Pan przyjmie netto, brutto, przed podatkiem to jest kwestai drugorzędna.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 12:35

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ale gdybym miał HDC to tam istaniałaby jedna-dwie miary moich zarobków. A moja wizyta
w banku wyglądałaby tak, że improwizowałbym DOKŁADNIE TAK SAMO.
Czyli HDC (tylko) w praktyce nic nie daje.

daje, bo jeśli będzie Pan tak improwizował co miesiąc, kwartał i rok to będzie Pan mógł
sprawozdania o swoich zarobkach wyrzucić do kosza.
A to czy Pan przyjmie netto, brutto, przed podatkiem to jest kwestai drugorzędna.

Dobrze, sprawozdanie tak - tu ma Pan rację. Od tego jest cała ta metodologia księgowa itp.
Ale wizyta w banku to taki raport ad-hoc - sam nie wiem, jaką metodologią będę się musiał
posłużyć przed Panem Analitykiem!
I dlatego mówię o współistnieniu takich zbiorów danych
HDC - dla księgowych, US
HDA dla potrzeb moich analiz, na zapotrzebowanie ad-hoc - warianty, próby, błędy, ścieranie się
poglądów itp.
Jak widać z mojego przykładu HDC nie zadziałałaby nijak.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2011, 12:42

Andrzej O.:

no ale my mówimy o różnicach raczej na poziomie agregacji, które zawierają inne wartości w
WHEREach.

I to jest ok o ile:
1. Żródło zapytania to hd z danymi zwalidowanymi, oczyszczonymi, przygotowanymi
odpowiednio do szybkiego obsługiwania zapytań (struktura wielowymiarowa).
2. Proces zasilania takiej hd jest jasny, znany i PRZETESTOWANY.
3. Warunek w klauzuli where jest poprawny metodologicznie.
4. Ten sam proces biznesowy nie posługuje się tym samym pojęciem, który w zależności od
potrzeb ma innego where'a (raz kwota brutto ma bierze takie faktury, a innym razem inne i nikt
nie wiem od czego to zależy). Ale tak jak mówię, to jest bardziej kwestia polityczna niż
techniczna.

Ja akurat teraz jestem w luksusowej sytuacji, że reprezentuję rozwiązanie, które umożliwia
jedno i drugie - generowanie kostek analiytycznych przez analityka bezpośrednio ze źródła
danych, jak i traktowanie ich jako kostek centralnych :) więc mogę swobodnie brać udział w
dyskusji nie prefereując żadnego podejścia :)

Ja jestem zwolennikiem takiej architektury, że hd jest zawsze bazą relacyjną zaprojektowaną jak
struktura wielowymiarowa. Jak się ma ewentualnie jakieś problemy z performancem, albo chce
się korzystać jakichś jpivotów i innych ciekawych narzędzi do drążenia danych to widzę jeszcze
jakieś kostki, ale zrobione na relacyjnej hd (proces tworzenia takich kostek jest bardzo prosty
wtedy).

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 26.08.11 o godzinie 12:47

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 12:47

Krzysztof Bokiej:

Ja jestem zwolennikiem takiej architektury, że hd jest zawsze bazą relacyjną zaprojektowaną
jak struktura wielowymiarowa. Jak się ma ewentualnie jakieś problemy z performancem, albo
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chce się korzystać jakichś jpivotów i innych ciekawych narzędzi do drążenia danych to widzę
jeszcze jakieś kostki, ale zrobione na relacyjnej hd (proces tworzenia takich kostek jest bardzo
prosty wtedy).

Obecnie posługuję się narzędziem, w której od ręki, z pełnym interfejsem, tworzy się struktury
wielowymiarowe, gdzie dane mogą być bezpośrednio ciągnione z baz płaskich. Struktura
wielowymiarowa to naprawdę nie jest taka skomplikowana rzecz - chętnie z uśmiechem dodam,
że informatycy dumni z ogarnięcia kilkunastu tabel z kilkudziesięcioma relacjami mają problem z
objęciem kilkudziesięciu stron tekstu ze wzjamenymi odniesieniami. To naprawdę nie jest
skomplikowana rzecz :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 12:53

Wojciech Gardziński:

Panie Wojciechu. JWP istnieje na poziomie atomowym. To jaką analityk stosuje
metodologie, to już zależy od potrzeb i zdrowego rozsądku. Napisałem o tym w artykule.
Gnój jest wtedy, kiedy te metodologie współistnieję i nikt nie wie, która jest która. Ale to
jest aspekt organizacyjny, nie bazodanowo-analityczny.

Te metodologie JAK NAJBARDZIEJ współistnieją. 1. Wpływy na konto, 2. brutto do podatku, 3.
Moja zdolność kredytowa, 4. (...)

Chodzi o to, żeby jeden proces biznesowy stosował jedną definicję jednej rzeczy. Inny proces
biznesowy może korzystać ze swojej definicji.

To co Pan opisuje to w zasadzie to samo co napisałem w artykule w sekcji "Czym jest
prawda? I czy istnieje?".

Zgadzam się - dlatego właśnie zarzucam Panu niekonsekwencję. Udowodnił Pan, że JWP nie
ma po czym Pan interpretuje to, że jest.

W jednym momencie na osi czasu musi istniej jedna "prawda" (interpretacja faktów) jednego
zjawiska i dla jednego procesu biznesowego. Jeżeli nawet interpretacja musi zostać zmieniona,
to nie ma prawa WSPÓŁISTNIEĆ w obrębie jednego zjawiska, czy procesu jakaś inna prawda. Bo
to zwykły bałagan. PRAWDA na poziomie atomowym zawsze pozwoli Panu wyznaczyć "prawdę"
(interpretację faktów).

Prawda jest jedna, na samym dole - to te konkretne wartości, których Pan używa do
interpretacji.

Ale gdybym miał HDC to tam istaniałaby jedna-dwie miary moich zarobków. A moja wizyta w
banku wyglądałaby tak, że improwizowałbym DOKŁADNIE TAK SAMO.
Czyli HDC (tylko) w praktyce nic nie daje.

W hd znajdują się wszystkie miary z jakich Pan korzysta i kalkulacje. Kwota netto, brutto,
marża, vat, udzielone rabaty i Bóg wiec o jeszcze. Ustala Pan z bankiem jaką interpretacją się od
tej pory będziecie posługiwać i się posługujecie. Jak się zmieni, to ma Pan dane atomowe, żeby
wyznaczyć kolejną interpretację (na dziś i wstecz).

Trzeba dążyć do ujednolicania definicji stosowanych w obrębie jednego procesu
biznesowego.
Jak raz Pan ustali, która z tych interpretacji jest dla Pana najlepsza, to ją Pan stosuje
konsekwentnie.

Kiedy się NIE DA!

Oczywiście, ze się da. W obrębie jednego procesu biznesowego nie tylko się do, ale nawet
trzeba.

Jak się metodologia zmieni, to musi Pan móc wyliczyć pewne wartości wstecz, żeby nie
współistniały dwie "prawdy" w jednym momencie.

Ale one istnieją! Cały czas istnieją! Pisze artykuł... i dalej nie wiem, ile zarobię!

Ale ile Pan zarobił Pan wie, bo ma Pan wszystkie prawdziwe wartości zapisane w tabeli faktów.
Ma Pan przecież też dane historyczne. Teraz wystarczy te wartości zinterpretować.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 12:59

Andrzej O.:

Obecnie posługuję się narzędziem, w której od ręki, z pełnym interfejsem, tworzy się
struktury wielowymiarowe, gdzie dane mogą być bezpośrednio ciągnione z baz płaskich.

Jakie narzędzie?

Struktura wielowymiarowa to naprawdę nie jest taka skomplikowana rzecz
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Nie jest skomplikowane i jest super wydajne w kontekście hd i data martów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 13:03

Krzysztof Bokiej:

W hd znajdują się wszystkie miary z jakich Pan korzysta i kalkulacje. Kwota netto, brutto,
marża, vat, udzielone rabaty i Bóg wiec o jeszcze. Ustala Pan z bankiem jaką interpretacją się
od tej pory będziecie posługiwać i się posługujecie. Jak się zmieni, to ma Pan dane atomowe,
żeby wyznaczyć kolejną interpretację (na dziś i wstecz).

tylko korzystanie z jednych miar jest częstsze niż z innych. A przygotowanie każdej i zasilenie,
oraz zasilanie! jest mniej więcej równie czaso/zasobo/pracochłonne.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 13:34

Andrzej O.:

Krzysztof Bokiej:

W hd znajdują się wszystkie miary z jakich Pan korzysta i kalkulacje. Kwota netto, brutto,
marża, vat, udzielone rabaty i Bóg wiec o jeszcze. Ustala Pan z bankiem jaką interpretacją
się od tej pory będziecie posługiwać i się posługujecie. Jak się zmieni, to ma Pan dane
atomowe, żeby wyznaczyć kolejną interpretację (na dziś i wstecz).

tylko korzystanie z jednych miar jest częstsze niż z innych. A przygotowanie każdej i zasilenie,
oraz zasilanie! jest mniej więcej równie czaso/zasobo/pracochłonne.

Niniejszym odpowiadam obu Panom naraz:

Przykro mi, ale NIE!
Niektóre "prawdy", patrz moja wizyta w banku, są EFEMERYCZNE - dzisiaj są, jutro nie ma po
nich śladu. Przerabianie HDC na "Bóg wie, co jeszcze" (koszty przeróbki!), żeby one liczyły się od
zawsze do zawsze (koszty!), JEST BEZ SENSU! Wy chcecie robić takie koszmarki, jednocześnie
wymagając ode mnie SPRAWNOŚCI (EFEKTYWNOŚCI) informatycznej...(?) He he he.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2011, 13:39

Krzysztof Bokiej:

Ja jestem zwolennikiem takiej architektury, że hd jest zawsze bazą relacyjną zaprojektowaną
jak struktura wielowymiarowa. Jak się ma ewentualnie jakieś problemy z performancem, albo
chce się korzystać jakichś jpivotów i innych ciekawych narzędzi do drążenia danych to widzę
jeszcze jakieś kostki, ale zrobione na relacyjnej hd (proces tworzenia takich kostek jest bardzo
prosty wtedy).

I, tak z innej beczki - z powyższym się zgadzam w pełni.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2011, 13:42

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Krzysztof Bokiej:

W hd znajdują się wszystkie miary z jakich Pan korzysta i kalkulacje. Kwota netto,
brutto, marża, vat, udzielone rabaty i Bóg wiec o jeszcze. Ustala Pan z bankiem jaką
interpretacją się od tej pory będziecie posługiwać i się posługujecie. Jak się zmieni, to
ma Pan dane atomowe, żeby wyznaczyć kolejną interpretację (na dziś i wstecz).

tylko korzystanie z jednych miar jest częstsze niż z innych. A przygotowanie każdej i
zasilenie, oraz zasilanie! jest mniej więcej równie czaso/zasobo/pracochłonne.

Niniejszym odpowiadam obu Panom naraz:

Przykro mi, ale NIE!
Niektóre "prawdy", patrz moja wizyta w banku, są EFEMERYCZNE - dzisiaj są, jutro nie ma po
nich śladu. Przerabianie HDC na "Bóg wie, co jeszcze" (koszty przeróbki!), żeby one liczyły się
od zawsze do zawsze (koszty!), JEST BEZ SENSU! Wy chcecie robić takie koszmarki,
jednocześnie wymagając ode mnie SPRAWNOŚCI (EFEKTYWNOŚCI) informatycznej...(?) He
he he.

Co do zasady przy tworzeniu hd importuje się ze źródeł wszystkie miary i atrybuty. Nawet te,
które na chwilę obecną nie są potrzebna. Zatem co do zasady w hd jest to co we wszystkich
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źródłach tylko w formie zoptymalizowanej dla odczytu. Zatem w poprawnej implementacji nie
zmiana Pan nic w hd, bo te dane tam są. Zmienia pan tylko zapytanie dla raportu lub kwerendę
w ms query (pomijam teraz, że qury jest słabe).

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 26.08.11 o godzinie 13:49

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 13:49

Krzysztof Bokiej:

Co do zasady przy tworzeniu hd importuje się ze źródeł wszystkie miary i atrybuty. Nawet te,
które na chwilę obecną nie są potrzebna. Zatem co do zasady w hd jest to co we wszystkich
źródłach tylko w formie zoptymalizowanej dla odczytu. Zatem w poprawnej implementacji nie
zmiana Pan nic w hd, bo te dane tam są. Zmienia pan tylko zapytanie dla raportu lub
kwerendę w ms query (pomijam teraz, że qury jest słabe).

Czyli, dla Pana Szanownego - uwaga! - HURTOWNIA DANYCH TO KOPIA danych z ewidencji.
Wszystkich danych z ewidencji - bo to dla Pana jest JŹD, czyli JWP.
Panie Krzysztofie, świat BI się załamał i istnieje niebezpieczeństwo, że wielu sprzedawców BI
rozwiąże problem tzw. metodą Andrzeja L.
INTELIGENCJA TO KOPIUJ-WKLEJ.

Jak oni teraz będą sprzedawać JŹD? Już sprzedają mi moje własne tabelki ERP (czyli dostęp do
nich), teraz mi ZAŚ będą sprzedawać TE SAME, MOJE, tabelki w mojej HD, nazywając to JWPem.
Ech, przedtem to to JWP oznaczało jakąś poezję, pulpity, wszystkie dane do decyzji, obiekty
biznesowe, terefery, a teraz już nie - teraz to zwykłe (i to moje własne) tabelki...

Dwa razy sprzedadzą mi moją własność! Mistrzostwo świata!

Ja to od zawsze mówię, że Excelek ma coś z inteligenta, bo tam, tak jakby, trochę podobnie,
czyż nie?

A teraz przytoczę mój obrazek AFINOWY, w którym to Pana JŹD funkcjonuje jak najbardziej od
hohohoamożeidłużej - to lewy rząd białych tabelek na żółtym.
Patrz Pan, ja też mam JŹD i to od lat!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.08.11 o godzinie 14:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2011, 14:46

Wojciech Gardziński:

Czyli, dla Pana Szanownego - uwaga! - HURTOWNIA DANYCH TO KOPIA danych z ewidencji.
Wszystkich danych z ewidencji - bo to dla Pana jest JŹD, czyli JWP.
Panie Krzysztofie, świat BI się załamał i istnieje niebezpieczeństwo, że wielu sprzedawców BI
rozwiąże problem tzw. metodą Andrzeja L.
INTELIGENCJA TO KOPIUJ-WKLEJ.

Co to znaczy hurtownia dla mnie? Ja tu przecież nie wymyślam tych rzeczy na poczekaniu.
Odsyłam do literatury - szczególnie do Kimballa.

Tak. HD to kopia danych w tym sensie, że jej zakres informacyjny pokrywa zakres wszystkich
integrowanych systemów. Dane są przygotowane do select-only (struktura wielowymiarowa). I
skomplikowane wyliczenia są przeprowadzane przez proces ETL. W bazie ląduje już gotowa
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kalkulacja. Kalkulację można użyć w dowolnej aplikacji klienckiej lub wyliczyć własne na
podstawie danych atomowych.

Między innymi dlatego bez sensu jest z hurtowni danych jeszcze raz je gdzieś kopiować.

Jak oni teraz będą sprzedawać JŹD? Już sprzedają mi moje własne tabelki ERP (czyli dostęp
do nich), teraz mi ZAŚ będą sprzedawać TE SAME, MOJE, tabelki w mojej HD, nazywając to
JWPem. Ech, przedtem to to JWP oznaczało jakąś poezję, pulpity, wszystkie dane do decyzji,
obiekty biznesowe, terefery, a teraz już nie - teraz to zwykłe (i to moje własne) tabelki...

Dwa razy sprzedadzą mi moją własność! Mistrzostwo świata!

Ja to od zawsze mówię, że Excelek ma coś z inteligenta, bo tam, tak jakby, trochę podobnie,
czyż nie?

Co podobnie?

A teraz przytoczę mój obrazek AFINOWY, w którym to Pana JŹD funkcjonuje jak najbardziej
od hohohoamożeidłużej - to lewy rząd białych tabelek na żółtym.
Patrz Pan, ja też mam JŹD i to od lat!

To co jest na żółty, to nie jest struktura wielowymiarowa. Przynajmniej na taką nie wygląda.

Czy Widok 1. to widok bazodanowy, czy w sensie "rzut"?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.08.2011, 15:28

Krzysztof Bokiej:

Co to znaczy hurtownia dla mnie? Ja tu przecież nie wymyślam tych rzeczy na poczekaniu.
Odsyłam do literatury - szczególnie do Kimballa.

Ja tam wnioskuję z powyższego, że Pan po prostu nie ma zdania na ten temat. Bo ciągle odsyła
Pan do Pana Kimballa. To, Panie Krzysztofir, PO CO my z Panem rozmawiamy? Przeczytamy se
Pana Kimballa i będziemy wszystko wiedzieć, co Pan myśli.

Między innymi dlatego bez sensu jest z hurtowni danych jeszcze raz je gdzieś kopiować.

No tak, jak mamy kopię, to po co ją dalej kopiować? Więc - niech zostanie. Wszyscy będą sobie
ciągnąć raporty bezpośrednio z surówki tabelek - zaraz! coś mi to pachnie QVkiem...

Jak oni teraz będą sprzedawać JŹD? Już sprzedają mi moje własne tabelki ERP (czyli dostęp
do nich), teraz mi ZAŚ będą sprzedawać TE SAME, MOJE, tabelki w mojej HD, nazywając to
JWPem. Ech, przedtem to to JWP oznaczało jakąś poezję, pulpity, wszystkie dane do
decyzji, obiekty biznesowe, terefery, a teraz już nie - teraz to zwykłe (i to moje własne)
tabelki...

Dwa razy sprzedadzą mi moją własność! Mistrzostwo świata!

Ja to od zawsze mówię, że Excelek ma coś z inteligenta, bo tam, tak jakby, trochę
podobnie, czyż nie?

Co podobnie?

Kopiuj-wklej

A teraz przytoczę mój obrazek AFINOWY, w którym to Pana JŹD funkcjonuje jak najbardziej
od hohohoamożeidłużej - to lewy rząd białych tabelek na żółtym.
Patrz Pan, ja też mam JŹD i to od lat!

To co jest na żółty, to nie jest struktura wielowymiarowa. Przynajmniej na taką nie wygląda.

Bo to pokazanie procesu. Widik1, ..., widok n to mogą być zarówno płaskie tabele jak i gwiazdki
dlaolapowe, znaczy, sorka, "struktury wielowymiarowe"

Czy Widok 1. to widok bazodanowy, czy w sensie "rzut"?

widok bazodanowy, jak wyżej.

Niech Pan już nie pisze, poczytamy se Kimballa...
(Oczywiście to żart, ale mógłby Pan już przestać z tym "poczytaj i poczytaj". I mógłby Pan też
wysilić się na jakąś krytykę Pana Kimballa, chociaż, że dziwnie ubrany, że łysy, cokolwiek...,
byle PAŃSKIE.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.08.2011, 17:47
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Mam już dosyć tej formy dyskusji, w której wciąż Pan spycha mnie do obrony wymyślając jakieś
absurdalne argumenty. I do tego na żarty. Zatem to jest na razie moja ostatnia odpowiedź, bo
muszę trochę od Pana odpocząć. Przynajmniej na jakiś czas.

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Co to znaczy hurtownia dla mnie? Ja tu przecież nie wymyślam tych rzeczy na poczekaniu.
Odsyłam do literatury - szczególnie do Kimballa.

Ja tam wnioskuję z powyższego, że Pan po prostu nie ma zdania na ten temat. Bo ciągle
odsyła Pan do Pana Kimballa. To, Panie Krzysztofir, PO CO my z Panem rozmawiamy?
Przeczytamy se Pana Kimballa i będziemy wszystko wiedzieć, co Pan myśli.

Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dlatego warto czytać. Szczególnie autorytety
w jakiejś dziedzinie. Pana konkretnie odsyłam do Kimballa, bo pan ewidentnie nie rozumie co ten
człowiek ma do przekazania, a robi Pan z niego swojego głównego sojusznika. Oprócz Kimballa,
Panie Wojciechu, jest jeszcze Bill Inmon. To są dwa niezaprzeczalne autorytet w teorii hd - to są
PODSTAWY, których Pan nie zna. Osobiście jestem zwolennikiem Kimballa, ale różnice między
ich podejściami nie są spektakularnie różne. Ale nie zmusi mnie Pan tu do wyłuszczania teorii,
którą sobie Pan może poczytać gdzie indziej.

Być może jest Pan ekspertem w szkoleniu z Excela - nie przeczę. Natomiast ewidentnie zgrywa
pan eksperta w hd, podczas gdy nie zna Pan podstaw... Dlatego Pana wywody są mocno
niespójne i przekonują tak niewielu.

Między innymi dlatego bez sensu jest z hurtowni danych jeszcze raz je gdzieś kopiować.

No tak, jak mamy kopię, to po co ją dalej kopiować? Więc - niech zostanie. Wszyscy będą
sobie ciągnąć raporty bezpośrednio z surówki tabelek - zaraz! coś mi to pachnie QVkiem...

To nie jest surówka tabelek. To są dane przygotowane w takiej formie, żeby się łatwo dało
tworzyć zapytania (tabele faktów i otaczające je wymiary). Bardzo skomplikowany
znormalizowany schemat systemu źródłowego można przedstawić jako grupę zdeormalizowaną i
prostych schematów typu gwiazda.

A teraz przytoczę mój obrazek AFINOWY, w którym to Pana JŹD funkcjonuje jak
najbardziej od hohohoamożeidłużej - to lewy rząd białych tabelek na żółtym.
Patrz Pan, ja też mam JŹD i to od lat!

To co jest na żółty, to nie jest struktura wielowymiarowa. Przynajmniej na taką nie
wygląda.

Bo to pokazanie procesu. Widik1, ..., widok n to mogą być zarówno płaskie tabele jak i
gwiazdki dlaolapowe, znaczy, sorka, "struktury wielowymiarowe"

Jak widok to też tabela, to niech Pan zmieni nazwę. Bo znowu mamy bałagan.

Taka uwaga ogólna. Nie każda pośrednia struktura, z której się raportuje może się nazywać
hurtownią danych. Jest szereg wymagań, które trzeba najpierw spełnić. Stąd znowu odsyłam do
literatury.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2011, 09:03

Krzysztof Bokiej:

Mam już dosyć tej formy dyskusji, w której wciąż Pan spycha mnie do obrony wymyślając
jakieś absurdalne argumenty. I do tego na żarty. Zatem to jest na razie moja ostatnia
odpowiedź, bo muszę trochę od Pana odpocząć. Przynajmniej na jakiś czas.

Nie musi Pan zgłaszać wyjść do toalety. Jesteśmy dorośli.

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Co to znaczy hurtownia dla mnie? Ja tu przecież nie wymyślam tych rzeczy na
poczekaniu. Odsyłam do literatury - szczególnie do Kimballa.

Ja tam wnioskuję z powyższego, że Pan po prostu nie ma zdania na ten temat. Bo ciągle
odsyła Pan do Pana Kimballa. To, Panie Krzysztofir, PO CO my z Panem rozmawiamy?
Przeczytamy se Pana Kimballa i będziemy wszystko wiedzieć, co Pan myśli.
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Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dlatego warto czytać. Szczególnie
autorytety w jakiejś dziedzinie. Pana konkretnie odsyłam do Kimballa, bo pan ewidentnie nie
rozumie co ten człowiek ma do przekazania, a robi Pan z niego swojego głównego sojusznika.
Oprócz Kimballa, Panie Wojciechu, jest jeszcze Bill Inmon.

Tego pana to Pan Szanowny nawet nie cytuje, błagam.
Chyba że zmieni swoje inicjały.

To są dwa niezaprzeczalne autorytet w teorii hd - to są PODSTAWY, których Pan nie zna.

A Pan nie zna praktyki.

Osobiście jestem zwolennikiem Kimballa, ale różnice między ich podejściami nie są
spektakularnie różne. Ale nie zmusi mnie Pan tu do wyłuszczania teorii, którą sobie Pan może
poczytać gdzie indziej.

Pan czyta, a nie robi, OK.

Być może jest Pan ekspertem w szkoleniu z Excela - nie przeczę.

Dzięki.

Natomiast ewidentnie zgrywa pan eksperta w hd, podczas gdy nie zna Pan podstaw...

Łojej, łojej, ale Pan drM,JB-uje

Dlatego Pana wywody są mocno niespójne i przekonują tak niewielu.

Tak niewielu może jednak zrobić tak wiele dla tak wielu...

Jak widok to też tabela, to niech Pan zmieni nazwę. Bo znowu mamy bałagan.

Nie napisałem nigdzie że widok to tabela. To przykład Pana interpretacji. Jak Pan szuka odwołań
do OLAPA na tym obrazku, to proszę zwrócić uwagę, że z tych "widoków" odchodzą strzałki do
kostek.

Taka uwaga ogólna. Nie każda pośrednia struktura, z której się raportuje może się nazywać
hurtownią danych. Jest szereg wymagań, które trzeba najpierw spełnić. Stąd znowu odsyłam
do literatury.

WIKI:
Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła relacyjna baza danych (choć do

jej tworzenia używane są także podobne technologie). W skład hurtowni wchodzą zbiory danych

zorientowanych tematycznie (np. hurtownia danych klientów). Dane te często pochodzą z wielu

źródeł, są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu.

W praktyce hurtownie są bazami danych integrującymi dane z wszystkich pozostałych systemów

bazodanowych w przedsiębiorstwie. Ta integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni

danymi systemów produkcyjnych (może być tych baz lub systemów dużo i mogą być

rozproszone).

Architektura bazy hurtowni jest zorientowana na optymalizację szybkości wyszukiwania i jak

najefektywniejszą analizę zawartości. Stąd bywa, że hurtownie danych nie są realizowane za

pomocą relacyjnych baz danych, gdyż takie bazy ustępują szybkością innym rozwiązaniom.

W praktyce w ramach architektury hurtowni wyróżniany jest poziom danych detalicznych oraz

warstwa agregatów/kostek tematycznych.

Czego brakuje?

A tutaj, proszę Szanownego Pana, głosik z LinkedInka:
(podkreślenia moje)

LinkedIn Groups

Group: Business Intelligence Professionals

Discussion: Really…Why do 80% of BI Implementations Fail?

I think the reasons are:

A.- The Direction of the company wants KPIs and non exist this historic data in the data base

B.-There are always new concepts at the time of analysis is not indicated.

C.-The department heads want to manipulate the data for presentation to your

interests so we always want to dump to spreadsheet.

D.- An incomplete initial analysis requires modification project at every step

E.-Datawarehouse has been incorporated, the modification is very complicated and

time consuming even using ETL's.

F.- Developers not have agile BI tools to change the structure of existing BI.

G,. The market will change the BI every day and reaches a point that they are very expensive to

make all changes.

In short:

- All related to the implementation of a BI must submit all information at the beginning and be

aware of the request.

- Developers should select the BI tool (Open Source, Cognos, Mycrostrategy, BI4Web,..) thinking

in the project.

- The concepts to be incorporated into the BI should be simple and accessible.

- We must define a policy to improve or maintain the project at started so that all are aware of

this fact.
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Andrzej

Posted by Jesus Serrano Garcia

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

Pan wróci, czekamy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.08.11 o godzinie 09:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2011, 09:19

Wojciech Gardziński:

Niniejszym odpowiadam obu Panom naraz:

Przykro mi, ale NIE!
Niektóre "prawdy", patrz moja wizyta w banku, są EFEMERYCZNE - dzisiaj są, jutro nie ma po
nich śladu. Przerabianie HDC na "Bóg wie, co jeszcze" (koszty przeróbki!), żeby one liczyły się
od zawsze do zawsze (koszty!), JEST BEZ SENSU! Wy chcecie robić takie koszmarki,
jednocześnie wymagając ode mnie SPRAWNOŚCI (EFEKTYWNOŚCI) informatycznej...(?) He
he he.

walnął Pan posta nie czytając mojego wcześniejszego o kilka minut i wyszło trochę dziwnie ;/
Nawiązując do tego powyżej - tu też leży powód nadmiarowości HD - lepiej umieścić nadmiarowo
wymiary i miary niż dołączać je później, co czasami bywa niewykonalne lub utrudnione.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2011, 23:11

Andrzej O.:

walnął Pan posta nie czytając mojego wcześniejszego o kilka minut i wyszło trochę dziwnie ;/

Ech, wstyd przyznać... też zdarzają mi się błędy. Jeśli - to sorka, ale jeśli Panu o to chodzi
"daje, bo jeśli będzie Pan tak improwizował co miesiąc, kwartał i rok to będzie Pan mógł
sprawozdania o swoich zarobkach wyrzucić do kosza.
A to czy Pan przyjmie netto, brutto, przed podatkiem to jest kwestai drugorzędna. "
- to, "nie sorka" ;)
DLA MNIE TO SPRAWA PIERWSZORZĘDNA, czy brutto, czy netto.
Dla Pana Szanownego nie?

Nawiązując do tego powyżej - tu też leży powód nadmiarowości HD - lepiej umieścić
nadmiarowo wymiary i miary niż dołączać je później, co czasami bywa niewykonalne lub
utrudnione.

Tu jest właśnie pies pogrzebany...
[Dygresja]
Tak a'propos psa... tu to chyba wywołam wesołość wszystkich Pań i Panów - możecie się śmiać...
i to jest nawet dowód wszystkich tez Pana drM,JBa na mój temat... - od wczoraj mam psa...
AFINA. (To już nie pierwszy AFIN wśród psów.)
Ma Pan rację, Panie Krzysztofie - straciłem czujność.
Teraz wywalę już bezpośrednio - Kto się chce ze mną napić??? ;)

Ale, a propos psa pogrzebanego:
Zawsze jest niedosyt miar PO wdrożeniu hurtowni. I PO TO to są właśnie HDA - m.in. do testów,
czy miary są przydatne, czy dodaliśmy właściwą, tzn. zanim się ją da do HDC, to musi swoją
kwarantannę odbyć w HDA.
ZANIM droga stanie się wojewódzką, najpierw jest polną.
A Wy chcecie stawiać autostrady czteropasmowe - a nuż ktoś nimi pojedzie...
To błąd robić hurtownią "przewidując" miary lub robiąc je nadmiarowo. Bo chyba musiałbym być
jasnowidzem, żeby przewidzieć moją rozmowę w banku.

Hurtownia "na starcie" ma wyglądać jak JŹD pana Krzysztofa - tylko dokumenty.
I pełny dostęp i róbta, co chceta.
Jest kierunek - rozwijać, nie ma - zapomnieć.

Tylko, ja wiem, gdzie jest problem - WY WTEDY NIE ZARABIACIE.
To jest główny powód Waszej miłości do wypasionych hurtowni, SIWZów i pulpitów - wmówić
Klientowi, że "wasze doświadczenie, ogólne, branżowe itp.", "nie da się przeczołgać nad
przepaścią - trzeba zrobić wielki skok" i takie tam bzdury.

Systemy informacyjne buduje się OD DOŁU, infrastrukturalnie WSPOMAGAJĄC ten rozwój.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.08.11 o godzinie 09:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.08.2011, 08:46

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

walnął Pan posta nie czytając mojego wcześniejszego o kilka minut i wyszło trochę dziwnie
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;/

Ech, wstyd przyznać... też zdarzają mi się błędy. Jeśli - to sorka, ale jeśli Panu o to chodzi
"daje, bo jeśli będzie Pan tak improwizował co miesiąc, kwartał i rok to będzie Pan mógł
sprawozdania o swoich zarobkach wyrzucić do kosza.
A to czy Pan przyjmie netto, brutto, przed podatkiem to jest kwestai drugorzędna. "
- to, "nie sorka" ;)
DLA MNIE TO SPRAWA PIERWSZORZĘDNA, czy brutto, czy netto.
Dla Pana Szanownego nie?

dla urzędnika bankowego będzie jeszcze istotne jakie są Pana rzeczywiste koszty uzyskania, a
nie ustawowe. Natomiast robienie 10 zestawień comiesięcznych dla pokazania zmian tego
samego - przychodu jest zwykle tworzeniem makulatury.

A tak przepraszam - JŹD, co to takiego?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.08.2011, 10:23

Andrzej O.:

DLA MNIE TO SPRAWA PIERWSZORZĘDNA, czy brutto, czy netto.
Dla Pana Szanownego nie?

dla urzędnika bankowego będzie jeszcze istotne jakie są Pana rzeczywiste koszty uzyskania, a
nie ustawowe.

Dokładnie.

Natomiast robienie 10 zestawień comiesięcznych dla pokazania zmian tego samego -
przychodu jest zwykle tworzeniem makulatury.

Ależ, ja się z tym zgadzam. Jednorazowo - jak akurat trzeba - to się robi raport z 5 miar.
Okazuje się potem, że jedną trzeba cyklicznie - więc do HDA. Jak się ta potrzeba cykliczności
potwierdzi przez czas jakiś - dopiero do HDC.

A tak przepraszam - JŹD, co to takiego?

JŹD = Jedno Źródło Danych - najbardziej podstawowa warstwa hurtowni, zwykle kopia danych
źródłowych, czyli JWP Pana Krzysztofa

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.08.2011, 10:33

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

A tak przepraszam - JŹD, co to takiego?

JŹD = Jedno Źródło Danych - najbardziej podstawowa warstwa hurtowni, zwykle kopia danych
źródłowych, czyli JWP Pana Krzysztofa

to p. Krzysztof jest z epoki przedERPowej?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.08.2011, 10:35
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