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« Poprzednia     1  … 117  118  119  120  121  122     Następna »

Sławomir Broda:

Skoro każdy robi kostkę dla siebie, to co potrzebuje znać ilość i kolor zrobi sobie stosowną

kostkę do tego. Nie widzę problemu poza ewentualnym powtarzaniem danych w tych samych

kostkach, ale to w hurtowniach też ma miejsce.

Są dwie kwestie - jedna, że zwykle istnieje również użytkownik z poziomu controllingu, który
potrzebuje dane przekrojowe. I w takich wypadkach kostki tematyczne są bezużyteczne.

Kwestia druga - to efektywność rozwiązania, gdy różne osoby w firmie dublują swoją pracę, bo

zasilają w większości tymi samymi danymi. Ze strony firmy jest to rzecz niemile widziana. Ze

strony p. Wojtka jak najbardziej bo ma więcej zleceń.

Wojciech Gardziński:

Nie tyle kostki, chociaż może też, ale przygotowuje sobie tabele widoków jak najbardziej.

A tabele widoków już można atrybutować "atrybutami wspólnymi" i udostępniać tak ulepszone

dane "wyżej" (w hierarchi HD), zarówno do raportów, jak i do centralnej HD

Ale mówmy o rzeczywistym rozwiązaniu, a nie science-fiction :)

A nawet omówmy to rozwiązanie SF - znaczy oprócz dublujących się zasileń i kostek zamierza
Pan dublować również źródła, bo viewsy są po prostu źródłami. Rozwiązanie zaczyna puchnąć w
sposób niekontrolowany... Chyba musi Pan przygotować jakieś narzędzie do zarządzania tymi
viewsami :)
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:36

Sławomir Broda:

Łukasz D.:

Sławomir Broda:

Andrzej O.:

Sławomir Broda:

Panu Andrzejowi chodzi o to kto odpowie na pytania globalne dotyczące wspólnych

obszarów? Każdy ma swój wycinek, a kto obraz globalny?

Co to znaczy obraz globalny ? Dane na poziomie rachunku wyników ?

Nie chce wypowiadać się za Pana Andrzeja. Ale przychodzi np. prezes i chce szybkie

podsumowanie sprzedaży. W modelu, o którym mowa (każdy tylko to co go interesuje), trzeba

wyciągnąć kilka raportów z kilku kostek i je połączyć ze sobą (modląc się przy tym, żeby dane w

żadnym miejscu się nie pokrywały).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:36

Łukasz D.:

Nie chce wypowiadać się za Pana Andrzeja. Ale przychodzi np. prezes i chce szybkie

podsumowanie sprzedaży. W modelu, o którym mowa (każdy tylko to co go interesuje),

trzeba wyciągnąć kilka raportów z kilku kostek i je połączyć ze sobą (modląc się przy tym,
żeby dane w żadnym miejscu się nie pokrywały).

No własnie o to chodzi, że się nie da - jak Pan weźmie obroty/salda (lub kostkę FK) i będzie
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chciał raport o liczbie palet na zamówienie, na region na przykład to można jedynie pokiwać
głową.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 14:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:39

Łukasz D.:

Nie chce wypowiadać się za Pana Andrzeja. Ale przychodzi np. prezes i chce szybkie

podsumowanie sprzedaży. W modelu, o którym mowa (każdy tylko to co go interesuje),

trzeba wyciągnąć kilka raportów z kilku kostek i je połączyć ze sobą (modląc się przy tym,
żeby dane w żadnym miejscu się nie pokrywały).

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

W Excelu można kojarzyć dane i z tysiąca kostek/widoków/źródeł.

Nie ma problemu.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:39

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 120 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/120

3 z 13 2012-11-08 12:51



Łukasz
Domagalski

ITdoors.pl

Sławomir Broda

VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Łukasz D.:

Nie chce wypowiadać się za Pana Andrzeja. Ale przychodzi np. prezes i chce szybkie
podsumowanie sprzedaży. W modelu, o którym mowa (każdy tylko to co go interesuje),

trzeba wyciągnąć kilka raportów z kilku kostek i je połączyć ze sobą (modląc się przy tym,
żeby dane w żadnym miejscu się nie pokrywały).

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

W Excelu można kojarzyć dane i z tysiąca kostek/widoków/źródeł.
Nie ma problemu.

Czy Pan umie czytać ze zrozumieniem? Problemem nie jest to czy można to zrobić czy nie.

Problemem jest to, że trzeba to robić.

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 14:42

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:42

Łukasz D.:

Sławomir Broda:

Łukasz D.:

Sławomir Broda:

Andrzej O.:

Sławomir Broda:

Panu Andrzejowi chodzi o to kto odpowie na pytania globalne dotyczące wspólnych
obszarów? Każdy ma swój wycinek, a kto obraz globalny?
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Co to znaczy obraz globalny ? Dane na poziomie rachunku wyników ?

Nie chce wypowiadać się za Pana Andrzeja. Ale przychodzi np. prezes i chce szybkie

podsumowanie sprzedaży. W modelu, o którym mowa (każdy tylko to co go interesuje),
trzeba wyciągnąć kilka raportów z kilku kostek i je połączyć ze sobą (modląc się przy tym,

żeby dane w żadnym miejscu się nie pokrywały).

A czym to różni się od identycznej sytuacji w BI ? Trze trzeba mieć przygotowany raport, który
korzystając z kilku, kilkunastu źródeł danych pokaże nam podsumowanie sprzedaży. Modlitwy

też mogą się przydać.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:43

Andrzej O.:

Łukasz D.:

No własnie o to chodzi, że się nie da - jak Pan weźmie obroty/salda (lub kostkę FK) i będzie

chciał raport o liczbie palet na zamówienie, na region na przykład to można jedynie pokiwać

głową.

A BI sam automatycznie domyśli się, że autor raportu nie wie co robi i podpowie mu właściwe

źródła danych ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:45

Wojciech Gardziński:

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

W Excelu można kojarzyć dane i z tysiąca kostek/widoków/źródeł.
Nie ma problemu.

ładne klucze podziałowe :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:45
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Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Czy Pan umie czytać ze zrozumieniem? Problemem nie jest to czy można to zrobić czy nie.

Problemem jest to, że trzeba to robić.

W BI nie ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:45

Andrzej O.:

Są dwie kwestie - jedna, że zwykle istnieje również użytkownik z poziomu controllingu, który

potrzebuje dane przekrojowe. I w takich wypadkach kostki tematyczne są bezużyteczne.

Post powyżej.

Kwestia druga - to efektywność rozwiązania, gdy różne osoby w firmie dublują swoją pracę,

bo zasilają w większości tymi samymi danymi. Ze strony firmy jest to rzecz niemile widziana.

Ze strony p. Wojtka jak najbardziej bo ma więcej zleceń.

Excelioza odsapowa to dopiero dublowanie!

Wojciech Gardziński:

Nie tyle kostki, chociaż może też, ale przygotowuje sobie tabele widoków jak najbardziej.
A tabele widoków już można atrybutować "atrybutami wspólnymi" i udostępniać tak

ulepszone dane "wyżej" (w hierarchi HD), zarówno do raportów, jak i do centralnej HD

Ale mówmy o rzeczywistym rozwiązaniu, a nie science-fiction :)

Oczywiście!
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Ja np. u klientów robię to tak: Robi sobie ktoś tam jakąś DMA - niech sobie robi, ale do
programiku, który robi, dołączam jedną dodatkową linię z SQLkiem - kopij wynik do folderu

szefa.
I szef ma swoją DMA, złożoną z danych z efektów poniższych itp.

A nawet omówmy to rozwiązanie SF - znaczy oprócz dublujących się zasileń i kostek zamierza
Pan dublować również źródła, bo viewsy są po prostu źródłami. Rozwiązanie zaczyna puchnąć

w sposób niekontrolowany... Chyba musi Pan przygotować jakieś narzędzie do zarządzania
tymi viewsami :)

Nie. Ale rozumiem, o co Panu chodzi. Skoro powstaje jakiś widok, ajego kopiowanie (jak

opisałem powyżej) jest jakoś uciążliwe (np. tabela jest duża) to wynik DMA niższej jest od razu

źródłem danych DMA wyższej, która go tylko odczytuje.
Ta polityka hierarchicznej HD ma sens. Bo, proszę zauważyć, likwiduje bolączki odgórnej HD:

1. Jest demokratyczna
2. Jest ciągle aktualna
3. Jest dostępna, czyli każdy ma do swojego, a szefo do wszyskich, itp

4. Jest zarządzalna i kontrolowalna przez IT (każdy ma swoje zadania, każdego można z nich

rozliczać.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:47

Sławomir Broda:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Czy Pan umie czytać ze zrozumieniem? Problemem nie jest to czy można to zrobić czy nie.

Problemem jest to, że trzeba to robić.

W BI nie ?
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Nie do końca rozumiem - dlaczego? Mamy kostkę i ją tniemy. Chcemy raport globalny, robimy
go z niepociętej kostki. W każdym z przypadków o które Pan pyta sytuacja będzie odwrotna - nie

łączymy. Jak trzeba to tniemy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:50

Wojciech Gardziński:

Oczywiście!

Ja np. u klientów robię to tak: Robi sobie ktoś tam jakąś DMA - niech sobie robi, ale do
programiku, który robi, dołączam jedną dodatkową linię z SQLkiem - kopij wynik do folderu

szefa.

I szef ma swoją DMA, złożoną z danych z efektów poniższych itp.

I WSZYSTKO w kluczach podziałowych :DDDDD

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 14:56

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:50

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Oczywiście!

Ja np. u klientów robię to tak: Robi sobie ktoś tam jakąś DMA - niech sobie robi, ale do

programiku, który robi, dołączam jedną dodatkową linię z SQLkiem - kopij wynik do folderu

szefa.

I szef ma swoją DMA, złożoną z danych z efektów poniższych itp.

I WSZYSTKO w kluczach podziałowych :DDDDD

Proszę mi nie wciskać, czego nie powiedziałem. Wiem, kogo się Pan nasłuchał i kto klucze
podziałowe uznaje za zło tego świata.
Przecież napisałem, że widoki są tabelaryczne, czyli szczegółowe - czyli poatrybutowane tak, że
żadne klucze podziałowe.
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Wojciech

Panie Andrzeju, proszę - ja wiem, że Pan uwielbia demagogię, ale starczy, niech Pan nie robi z
nas dzieci.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:53

Przeceież Pan operuje wszędzie na sumach.

Ma Pan 100 zamówień na 1mln zł w kostce FK.

Do tego z kostki MAG wiadomo, że te 100 zamówień było z mazowieckiego (80 zamówień, 300

palet) i łódzkiego (20 zamówień, 700 palet).

Proszę podać wartość zamówienia na paletę w łódzkim i mazowieckim :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 15:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:57

Andrzej O.:

Przeceież Pan operuje wszędzie na sumach.

[i]Ma Pan 100 zamówień na 1mln zł w kostce FK.
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Kolejny i OSTATNI raz Panu powtarzam, że operuję (czyli wystawiam do dalszego "scalania") na
WIDOKACH, nie na kostkach. Kostki mogą być źródłem pobocznym do raportów, tam, gdzie

mają sens. Ten przykład robi się z tabel, nie z kostek.
I Pan da już spokój z tym kapeluszem, OK? Pół Dzikiego Zachodu go nie zmogło, a tu nam się
Wschodniodrewniak zakiwa na śmierć.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:51

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Przeceież Pan operuje wszędzie na sumach.

[i]Ma Pan 100 zamówień na 1mln zł w kostce FK.

Kolejny i OSTATNI raz Panu powtarzam, że operuję (czyli wystawiam do dalszego "scalania")

na WIDOKACH, nie na kostkach. Kostki mogą być źródłem pobocznym do raportów, tam,

gdzie mają sens. Ten przykład robi się z tabel, nie z kostek.

I Pan da już spokój z tym kapeluszem, OK? Pół Dzikiego Zachodu go nie zmogło, a tu nam się
Wschodniodrewniak zakiwa na śmierć.

Dwa posty wyżej przeklejał Pan sqlkiem wyniki z DMA do DMA.

kopij wynik do folderu szefa.

Po takim przeklejeniu powinnien Pan usłyszeć "Co to k...a jest?"

Natomiast utrzymywanie biblioteki selectów pod viewsy dla każdorazowego budowania wielkiej

hurtowni danych pod każdyraport, gdzie łączy Pan po IDikach słowniki w ERPach (bo ERPy to

systemy bazodanowe oparte na słownikach) jest wręcz szczytem funkcjonalności i efektywności

:DDD

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 17:28

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:11
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Andrzej O.:

Dwa posty wyżej przeklejał Pan sqlkiem wyniki z DMA do DMA.
kopij wynik do folderu szefa.

a "jeden" post wyżej pisałem, że nie zawsze tak robię, tylko tam, gdzie to nie zakłóca owej
efektywności. Ale zakłóca bardzo rzadko - twierdzę, że to efektywna metoda.

Po takim przeklejeniu powinnien Pan usłyszeć "Co to k...a jest?"

Natomiast utrzymywanie biblioteki viewsów dla każdorazowego raportu,

Ale dlaczego Pan twierdzi, że dla każdego? DMA czasami, owszem, jest "pod dany raport", ale w

większości przypadków jest "wydziałowa". Teraz np. zrobiłem takie coś dla klienta - klient
zażyczył sobie DMA pod raport, ale jak zrobiłem 1., to zechcieli od razu 2. i, jak zechcieli 3., to

przeniosłem DMA na sieć i robią sobie już dowolną ilość raportów z owej wspólnej DMA. To
działa, serio.

Gdy im się coś zmieni, jakiś atrybut, albo coś tam, to już to zrobi ich firmowy ITek, bo DMA jest

obiektem prostym, znanym, administrowanym przez analityków - oni doskonale już wiedzą, co

tam się dzieje i jak. A Itek zna SQLa i im w tym pomaga. Żadnych zleceń, żadnych poprawek w

biajowni w Indiach, żadnych "projektów", żadnych UMLi, schematów, bzdur.

gdzie łączy Pan po IDikach słowniki w ERPach (bo ERPy to systemy bazodanowe oparte na

słownikach) jest wręcz szczytem funkcjonalności i efektywności :DDD

A to, proszę Szanownego, nieprawda.

Ceny pamięci dyskowej spadły teraz do nieistotnego poziomu - za 300 zł ma Pan spokojnie 500

GB - więc argument "zajętości dysku" odpada.
Zapisy plików są też najszybsze (w porównaniu np. z agregowaniem OLAPowym) - zapisywanie

to kilkadziesiąt MB na sekundę - argument ten też więc odpada.

A to się opłaca! - zapewnia pełną skalowalność i demokrację rozwiązania. Każdy ma "swoje"

dane, które może w każdej chwili uaktualnić z "czyichś" danych.

Ale Pana czepialstwo (ja tam wcale nie piszę, żeby się Pan nie czepiał - wręcz przeciwnie), proszę

zauważyć, jest wybiórcze:
Przecież biaje, eksportując dane do Excela do dalszych przeróbek, robią dokładnie to samo!
Tylko, gdy jest to tak biajowo robione, to bałagan jest straszny - excelioza. Excelioza je
WYNIKIEM biajowania, a nie, jak to wciskają one, celem do zwalczenia.
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Biaje "zwalczają" to, co same tworzą. Gaszą pożar benzyną.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:39

To może zdecydujemy Panowie czy pytanie brzmi "DA SIĘ ? " czy też "GDZIE BĘDZIE WYDAJNIEJ

?". Co do pierwszego już chyba wiemy, że da się nawet w excelu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 17:44

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Przecież biaje, eksportując dane do Excela do dalszych przeróbek, robią dokładnie to samo!

Tylko, gdy jest to tak biajowo robione, to bałagan jest straszny - excelioza. Excelioza je

WYNIKIEM biajowania, a nie, jak to wciskają one, celem do zwalczenia.

Biaje "zwalczają" to, co same tworzą. Gaszą pożar benzyną.

I znów ten argument, że coś gdzieś może eksportować wyniki.

To o niczym złym od strony BI nie świadczy, poza tym że są elastyczne.
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Sławomir Broda:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Czy Pan umie czytać ze zrozumieniem? Problemem nie jest to czy można to zrobić czy

nie. Problemem jest to, że trzeba to robić.

W BI nie ?

Nie do końca rozumiem - dlaczego? Mamy kostkę i ją tniemy. Chcemy raport globalny,
robimy go z niepociętej kostki. W każdym z przypadków o które Pan pyta sytuacja będzie

odwrotna - nie łączymy. Jak trzeba to tniemy.

W BI nie łączymy kostek ? To jak na przykład robi się raporty na poziomie RW ? Z jednej ?
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