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triple digit growth RATE.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.01.2012, 22:31

http://en.wikipedia.org/wiki/Rate

Rate
From Wikipedia, the free encyclopedia
Look up rate in Wiktionary, the free dictionary.

Rate or rates may refer to:

Rate (mathematics), a specific kind of ratio, in which two measurements are related to each
other

czyli jedna wielkość do drugiej, czyli a/b. Żeby to było trzycyfrowe, to musi to być od 1000-9999,
czyli tak jak myślałem, że wzrost jest o trzy rzędy wielkości.

Wielkie to BI! A Pan się podkłada, aż miło. :)
(Ale lubię z Panem Szanownym dyskusję.)

P.S.
Nie, zaraz, wystarczy 100-999. No to o dwa rzędy, ale też wystarczy na mój szczękoopad przed
wielkością BI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.12 o godzinie 23:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.01.2012, 23:26

Pan sobie sprawdzi np. interest rate.

Nie wiem dlaczego jak jaskiniowiec tak Pan walczy z wielowymiarowością.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.01.2012, 23:32

Andrzej O.:

Nie wiem dlaczego jak jaskiniowiec tak Pan walczy (...)

Może dlatego, że mam smoka przed sobą?

P.S.
A skąd Pan tę "wielowymiarowość" tu wytrzasnął??? Mamotato, gubię się...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.12 o godzinie 23:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.01.2012, 23:34

BI to wielowymiarowość. Plus data miniing.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.01.2012, 20:25

Andrzej O.:

BI to wielowymiarowość.
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Że co? Panie Andrzeju, nie lubię takich tekstów zapodawać... ale, błagam, niech Pan coś poczyta!

BI, jak już ustaliliśmy, to po 1. co najwyżej hurtownia danych, a po 2. Od kiedy hurtownia musi
być wielowymiarowa? Nawet OLAP nie oznacza kostki wielowymiarowej - hurtownia może być
zwykłą TABELKĄ(*), TA-BEL-KĄ (byle odseparowana, dla celów, takie tam). Odsyłam do Wiki.
Nawet głupi SQL w SQLSie ma operator "CUBE" który robi TA-BEL-KĘ.
http://www.goldenline.pl/forum/1403878/sql-ciekawostki...
Pan za mało czyta http://www.goldenline.pl/forum/afin-net

Plus data miniing.

Plus pulpity, data crossing, srossing, bessing, pissing, massing i pilling.

Tak jak
Komunizm = Elektryczność + Władza Rad

Chociaż, to drugie, to akurat prawdziwe, bo po przekształceniu matematycznym
Elektryczność = Komunizm - Władza Rad

Jak z naszego, grajdołkowatego "Komunizmu" wyrąbali "Władzę Rad" to od razu było więcej
prądu - zniknęły "stopnie zasilania". Jak Pan nie wie, co to, niech Pan zapyta rodziców.

PS. (*) W krytycznym przypadku cała hurtownia danych może być JEDNĄ WARTOŚCIĄ. Zresztą,
samo "BI" do tego dążyło, żeby całe "BI" dawało jedną, wiarygodną, wartość: "Jest cacy"/"Jest
be".
Hurtownie z wieloma wartościami robi się tylko dlatego, że odpowiedź musi być jednak dana
przez człowieka, bo BI jest za głupie. ZA GŁU-PIE.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.01.12 o godzinie 22:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.01.2012, 22:28

czyli walczy Pan z wielowymiarowością... znowu, facepalm i powodzenia :)
W tabelce o miliardzie kolumn i wierszy - tak, dało by się w ten sposób przechować całą HD, nie
wiem w jakim narzędziu, ale dałoby się :D

Nie wiem kogo Pan przekona politycznymi porównaniami :D Wielowymiarowość tak ma, że
można z dużej hurtowni wyciąć małą, a w drugą stronę nie - może Pan przywoływać całe Sowiety
z Unią Europejską włącznie - nic to nie da :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.01.12 o godzinie 22:47

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.01.2012, 22:42

Andrzej O.:

czyli walczy Pan z wielowymiarowością... znowu, facepalm i

Szanowny Panie Andrzeju Najmądrzejszy!
Uwielbiam Pana. I BI, oczywiście.

I Najdowcipniejszy!
Ja walczę z wielowymiarowością? Dobre, Karol.
http://www.goldenline.pl/forum/1394066/kreator-kostek-...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.01.12 o godzinie 22:51
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.01.2012, 22:49

Taki Pański pech, ze zainteresowałem się dziedziną, w której Pan koniecznie musi być Naj
Akhbar Numero Adin :D
Taki, inszallach, pech.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 07:08

Andrzej O.:

Taki Pański pech, ze zainteresowałem się dziedziną, w której Pan koniecznie musi być Naj
Akhbar Numero Adin :D
Taki, inszallach, pech.

Dlaczego pech? To fantastycznie!
Tak się nam miło rozmawia... ja, że hurtownia nie musi być wielowymiarowa, Pan dablda
fejspalma.
Bardzo merytoryczna i pouczająca dyskusja.

P.S.
Widział Pan zapewne konkurencyjne, tu, wątki. Trzeba je szybko czytać, bo tak szybko
odchodzą...
A nasz trwa. Dlaczego? Bo stawiam wreszcie tutaj jakieś kontrowersyjne tezy. Niepopularne,
wiem. Ale, jeśli są one złe, nieprawdziwe, to JE OBALCIE!

Ale jakoś ciężko, no nie? Cieniutko z Wami, mówię do kwiatu Business Intelligence.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.01.12 o godzinie 08:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 08:12

Wojciech Gardziński:

Tak się nam miło rozmawia... ja, że hurtownia nie musi być wielowymiarowa, Pan dablda
fejspalma.

teraz to już co najmniej triple

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:24

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tak się nam miło rozmawia... ja, że hurtownia nie musi być wielowymiarowa, Pan dablda
fejspalma.

teraz to już co najmniej triple

A gdzie obrazek??????
Jak Pan dojdzie do quadro, to będzie już cały Gartner, nieźle, nieźle!

Ech, wszyscy odeszli do konkurencji :(
A konkurencja stawia niegłupie pytania, więc pobawię się trochę z konkurencją w a-ku-ku... ;)

Temat: Interfejs użytkownika
MS: ja tez mowie o front-endzie ; ), mozna definiowac wyliczalne miary i mapowania bez

ingerowania w strukture hurtowni.

A-ku-ku:
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:15

Maciej S.:

nie kazde mapowanie jest ingerowaniem w strukture - prosty przyklad, mamy w hurtowni
hierarchie geograficzna kraj - miasto. w front-endzie mamy komponent mapy, ktory pozwala
uzytkownika na tworzenie regionow z krajow

Sorka, chłopaki, że się wtrącę. Tak z innego wątku, ale, co tam...
https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

Ale jaja. Niedługo wymyślicie AFINA. Ja wam bardzo gratuluję.
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P.S.

Uzupełnionko

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 14:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 01:13

Troszku OT (Kolejny punkt dla Pana Wojciecha :p):

http://www.f-16.net/news_article2540.html

Excel-ioza jest wszędzie :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:33

Grzegorz Niemczyk-Szyszka:

Troszku OT (Kolejny punkt dla Pana Wojciecha :p):

http://www.f-16.net/news_article2540.html

Excel-ioza jest wszędzie :)

The list of problems with the Polish F-16 also includes a lack of a comprehensive IT system.

Currently, all of the flight details, including fuel consumption, are recorded in an Excel

spreadsheet.

Śmiesznawe, fakt.
Ale, wie Pan co? Ja widzę tę exceliozę dookólną, wyśmiewam do bólu
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_ExcelLinks_PL...
ale, zastanówmy się...

Kupili tam jakieś F16. Piloci są, paliwo leją, samoloty latają.\
No i ląduje taki samolot i trzeba zapisać gdzieś ile paliwa zużył...
I co, od razu leci Pan do sklepu (w przypadku armiji to trzeba ministerstwo, Komisja Obrony
Narodowej, przetarg, budżet, 1000 problemów innych, przy czym tzw. SIWZ to pikuś), żeby
kupić system? No w czym to zaewidencjonować?

Ja wiem, że wielcy będą chcieli zaraz system sprzedać z podłączeniem wszystkich dystrybutorów
do centralnej bazy Oracla w Warszawie i zrobić z tego teki kosmos, że trzeba by od razu 100
ludzi zatrudniać - a oni, by oczywiście zaraz dosprzedali nam do tego HRa i CRMa, bo przecież ci
ludzie muszą być profesjonalnie zarządzani...

Co umiem, co mam, co może mi to zrobić i, przy okazji, policzyć sumę? Excel! No to wpisuję...
A potem się śmieją ze mnie, ba, Wojska Polskiego, że taka zacofka...
Excel nie jest be! Excel jest ostatnią deską ratunku. Bo system jest taki. Nic nie ma, BI są
żarłoczne i horrendalnie sztywne, to co jest, kartka i ołówek. Ja twierdzę, że to jest właśnie
sukces, że ludzie już nie kartka i ołówek, tylko właśnie Excelek.

To tak jakbyśmy się śmiali że ludzie z Titanica pływali na tratwach. He,he,he - na tratwach, tacy
bogaci i w ogóle, a na takim badziewiu...

I teraz pytanie:
Czy rozwiązaniem tego problemu ma być biaj przestraszniedrogi, 100 informatyków i
konsultantów na pokładzie, kupa zamieszania i walka z MinFinem o budżet, czy ulepszenie owego
Excelka?
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.01.12 o godzinie 11:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 11:22

ale przecież już ulepszono - z 65 550 wierszy do miliona :D
oczywiście wszystkie problemy również multiplikują się 20 razy, ale to pikuś.

Powtarzam - interfejs Excelowy mają chyba WSZYSTKIE poważne BIje, tak jak każdy używał
kiedyś zeszytu w kratkę. A to, że p. Wojtek tak zaciekle tu z nimi walczy to zupełnie inna
kwestia.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:58

Andrzej O.:

ale przecież już ulepszono
- z 65 550 wierszy do miliona :D

Nieprawda, że to ulepsza.

oczywiście wszystkie problemy również multiplikują się 20 razy, ale to pikuś.

Nieprawda. Jak Pan jest fanem WYSZUKAJ.PIONOWO to może tak, ale nie mierzmy wszystkich
swoją miarą...

Powtarzam - interfejs Excelowy mają chyba WSZYSTKIE poważne BIje,

O tak! Coś ich musi ratować. Jak to było?
M.S.
jesli sie czeka miesiac na dodanie prostej relacji, to rzeczywiscie latwiej jest zrzucic dane do

accessa i zrobic wszystko samemu ..

tak jak każdy używał kiedyś zeszytu w kratkę. A to, że p. Wojtek tak zaciekle tu z nimi walczy
to zupełnie inna kwestia.

To prawda, że inna. Bo tu chodzi o sens.
Pan, naprawdę, powinien popracować roczek jako analityk. Zobaczy Pan, jakie wtedy Pan będzie
przygotowywał "prospecty"... i jaki Pan "obierze kurs w morzu informacji", hehehe

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.01.12 o godzinie 21:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 21:38

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Powtarzam - interfejs Excelowy mają chyba WSZYSTKIE poważne BIje,

O tak! Coś ich musi ratować. Jak to było?

większość ma od zawsze - zwykle im lepszy system tym lepsze :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:51

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Powtarzam - interfejs Excelowy mają chyba WSZYSTKIE poważne BIje,

O tak! Coś ich musi ratować. Jak to było?

większość ma od zawsze

Nieprawda. Jak Pan mało wie...
Większość ma od paru lat, bo ich użytkownicy do tego ZMUSILI.
Ja interfejs system-plik-system ćwiczę od 16 lat, pokazać Panu wydruczki sprzed lat?

- zwykle im lepszy system tym lepsze :)
Nieprawda. Im tańszy system (czyli ten, który ma mniejszy "monopol" w danej firmie) ten ma
lepsze. Im droższy i im "bardziej dedykowany" tym interfejs bardziej zamknięty, czasami wręcz
złośliwy (sic!) wobec użytkownika. A systemy z najwyższej półki to - również z najwyższej półki -
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horror.

Zapodać Panu coś z Oracle'a? Dlaczego większość uczestników szkoleń excelowych i
okołoexcelowych (Access, VBA) to użytkownicy SAPa? Chce Pan zadanko pt. "Odszyfruj IFSka"?

Ja Pana bardzo proszę, niech Pan nabierze trochę praktyki. A nie ciągle te teoryjki biajowe...

Ja znam na pamięć "interfejsy", hehehe:
(kilka jest nawet sensownych, ale tylko kilka i to te mało znane)
Bilans
Bossa
Bpsc
Budorex
C_land
Concorde
ControlSystem
Cross
Euro-cim
Finka
Fix
ICL
Infra
Intact
KomPakt
Macrosft
MfG_Pro
Optimus
Platinum
Polsystm
Probit
Prokom
Quantum
SAFO
Salbit
SAP
SAP_B1
Simple
Smart
SunSystem
Sygnet
Tarkus
Telmax
Teta
Teta 2000
Teta Constllation
Unisoft
Xpertis
Yuma
Zeto_byd
Zeto_ole
ZI_PILA

To niepełna lista, bo nie uwzględnia systemów dedykowanych, ani wersji "połówkowych",
"pośrednich", "odmian" i "dostosowań". Np. na takiej TECIE - 20 różnych(!) klientów.

Co Pan na to?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.01.12 o godzinie 22:25

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 22:09

A ja proszę o nie wypowiadanie się kategoryczne na temat systemów, których Pan nie widział na
oczy.

I o mówienie do rzeczy, a nie pieprzenie głupot - podał pan listę ERPów, a nie BIajów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:27
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