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Sławomir Broda:

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.

Panie Sławku, litości!
Każdy program, wykorzystujący SQL - Query, Access, AFIN, SQLSMS, cokolwiek - ma możliwość
"eksportu do dowolnego formatu" (pardą - biaje tylko "do niektórych") - za to odpowiada SQL:
SELECT INTO IN baza.
To nie świadczy o elastyczności - to O NICZYM NIE ŚWIADCZY, bo nie różnicuje. Ja nie mogę
napisać, że jestem fajny, bo mam dwie nogi.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 18:16

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:15
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Wojciech Gardziński:

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.

i znowu klucze podziałowe, hehe.
Chyba nie potrafimy sie porozumieć na poziomie podstawowych faktów - dzieląc sumę przez
sumę otrzymuje Pan podział kluczem podziałowym, a nie rzeczywistą wielkość.
W podanym przykładzie to czy zamówień z łódzkiego jest za 100tys. czy za 800tys. to informacja
podstawowa, której nie ma w FK (trzeba ciągnąć po id FV). Chce Pan to uzyskać dzieląc liczbą
palet? liczbą zamówień?

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.

Ja nie twierdzę, że takie zasilania nie działają. Natomiast twierdzę, że przy każdej zmianie
buduje Pan od nowa, bo nie ma czegoś takiego jak łączenie kostek. Jest budowanie od nowa
większej kostki - i jest rozwiązanie dobre... na potrzeby raportu... raz na pół roku czy rok.
A jak widać głównym źródłem takich potrzeb jest firmowy controlling, który potrzebuje danych
ze wszystkich źródeł. To na co on ma czekać? Aż sobie w sprzedaży zdefiniują potrzeby do
kostki?
Jest jedna hurtownia danych, którą w całości obsługuje jeden administrator, dodawanie
elementów wymiarów to jego codzienna praca, nie ma problemu z dodawaniem wymiarów bo
robi się wymiary techniczne, gdzie zawsze się miejsce w hierarchii wymiaru znajdzie.

No i wszelkie elementy kalkulowane/planowane mamy w HD i w strukturze HD, a nie gdzieś po
plikach. Właśnie - jak Pan zasila kostki, przepraszam - niejedną kostkę, tymi elementami lub
nowymi wymiarami?

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.

Tak jak nie rozumie Pan działań na agregatach, nie rozumie Pan słowa interfejs. BIaje eksportują
do Excela dane tak jak się eksportuje na ekran. Żeby je użytkownik zobaczył.
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Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 18:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:19

Sławomir Broda:

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

W Biajach tak się robi, bo one nie potrafią inaczej. Niechże się Pan obudzi!
kiedyś robiliśmy raporty w SQLS Reporting Services - tam niby można z wielu kostek, ale
dłubanina jest taka, że jeden raport to 3 dni dłubania (bo wszystko z rączki) - normalnie PO TO
są Panu Andrzejowi wielkie kostki , bo biaje NIE POTRAFIĄ INACZEJ. Jak ja mówię, że można
inaczej, to Pan A. DLATEGO przecież szuka tych wszystkich argumentów za wielkimi kostkami.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:21

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

W Biajach tak się robi, bo one nie potrafią inaczej. Niechże się Pan obudzi!

A Pan Wojtek to taki Kopciuszek, który potrafi i zaraz Panu powie jaka w przykładzie jest wartość
zamówienia na paletę w regionach :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:23
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Andrzej O.:

i znowu klucze podziałowe, hehe.

Dobra, już pomijam. Skoro Pan swoją mantrę, bo Pan nie rozumie, to co ja mogę?

Ja nie twierdzę, że takie zasilania nie działają. Natomiast twierdzę, że przy każdej zmianie
buduje Pan od nowa, bo nie ma czegoś takiego jak łączenie kostek.

ROZUMIE PAN, ŻE JA NIE ŁĄCZE KOSTEK?

Jest budowanie od nowa większej kostki. A jak widać głównym źródłem takich potrzeb jest
firmowy controlling, który potrzebuje danych ze wszystkich źródeł. To na co on ma czekać? Aż
sobie w sprzedaży zdefiniują potrzeby do kostki?
Jest jedna hurtownia danych, którą w całości obsługuje jeden administrator, dodawanie
elementów wymiarów to jego codzienna praca, nie ma problemu z dodawaniem wymiarów bo
robi się wymiary techniczne, gdzie zawsze się miejsce w hierarchii wymiaru znajdzie.

blebleble.

No i wszelkie elementy kalkulowane/planowane mamy w HD i w strukturze HD, a nie gdzieś
po plikach. Właśnie - jak Pan zasila kostki, przepraszam - niejedną kostkę, tymi elementami
lub nowymi wymiarami?

Normalnie. Podstawą każdej kostki jest widok - te widoki są równolegle z owymi kostkami.
Większe widoki buduję na podstawie mniejszych widoków. małe kostki buduję na mniejszych
widokach, duże na większych, itd.
Operacje przeprowadzam na widokach - kostki są jakby produktami ubocznymi tych operacji.
oczywiście, że kostkę trzeba przebudować, jak zmieni się widok, ale, ponieważ ów widok cały
czas jest, nie zakłóca to działań analitycznych w żaden sposób - funkcje mogą działać zarówno na
widokach, jak i na kostkach.

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.

Tak jak nie rozumie Pan działań na agregatach, nie rozumie Pan słowa interfejs. BIaje
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eksportują do Excela dane tak jak się eksportuje na ekran. Żeby je użytkownik zobaczył.

I potraktował, jako źródło danych dla swojej Exceliozki. PRZECIEŻ WSZYSCY EKSPORTY Z BIAJA
traktują jako źródło danych dla raportów excelowych. Halo! Pobudka!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:30

Sławomir Broda:

Łukasz D.:

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 ?

Wie Pan...jest już na rynku taki jeden producent, który szedł drogą Pana WG - rozbić wszystko
na jak najwięcej kostek i wycinać obszary. Pan poczyta historię ich modułu BI do flagowego
systemu XL i tego w którym kierunku idą. I raczej nie robił tego na podstawie rozmów, ale
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konkretnych oczekiwań i zachowań klientów. A trochę ich ma. Nazywa się ComArch.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:33

Andrzej O.:

A Pan Wojtek to taki Kopciuszek, który potrafi i zaraz Panu powie jaka w przykładzie jest
wartość zamówienia na paletę w regionach :DDD

Niechże chociaż to Pan zrozumie, że bajki też Pan myli. Kopciuszek nie był od spełniania życzeń,
tylko od bycia ślicznym.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 18:34

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:34

Wojciech Gardziński:

ROZUMIE PAN, ŻE JA NIE ŁĄCZE KOSTEK?

post wyżej pisze Pan co innego. To ja już NIE ROZUMIEM.

Normalnie. Podstawą każdej kostki jest widok - te widoki są równolegle z owymi kostkami.

Aaaa... to AFIN to taki Qlickview?
A viewsy z elementami kalkulowanymi i planowanymi to skąd?

PRZECIEŻ WSZYSCY EKSPORTY Z BIAJA traktują jako źródło danych dla raportów excelowych.
Halo! Pobudka!

Excel - bardzo dobre narzędzie do formatowania standardowych wykresów.
Niestandardowe są w BIajach.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 18:51
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:34

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

A Pan Wojtek to taki Kopciuszek, który potrafi i zaraz Panu powie jaka w przykładzie jest
wartość zamówienia na paletę w regionach :DDD

Niechże chociaż to Pan zrozumie, że bajki też Pan myli. Kopciuszek nie był od spełniania
życzeń, tylko od bycia ślicznym.

Kopciuszek był od rozdzielania piasku od maku. Jej zadanie przy pańskim to pikuś :DDD ale Pan
jest bosss i potrafi...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:35

Andrzej O.:

Niechże chociaż to Pan zrozumie, że bajki też Pan myli. Kopciuszek nie był od spełniania
życzeń, tylko od bycia ślicznym.

Kopciuszek był od rozdzielania piasku od maku. Jej zadanie przy pańskim to pikuś :DDD ale
Pan jest bosss i potrafi...

Niechże się Pan nie kompromituje! ;)
http://polski.opracowania.pl/szewczyk_dratewka_j_poraz...
Szewczyk Dratewka postanowił spróbować uwolnić pannę i zastukał w bramę wieży. Czarownica

wpuściła Dratewkę do wieży i zaprowadziła do komnaty, w której stał korzec piasku z makiem.

Zadaniem Dratewki było oddzielenie maku od piasku. Czarownica postawiła warunek, że jeśli do

rana nie wykona zadania, urwie mu głowę. Dratewka zasmucił się, ponieważ zadanie było

niemożliwe do wykonania.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 18:40
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 18:39

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Niechże chociaż to Pan zrozumie, że bajki też Pan myli. Kopciuszek nie był od spełniania
życzeń, tylko od bycia ślicznym.

Kopciuszek był od rozdzielania piasku od maku. Jej zadanie przy pańskim to pikuś :DDD ale
Pan jest bosss i potrafi...

Niechże się Pan nie kompromituje! ;)
http://polski.opracowania.pl/szewczyk_dratewka_j_poraz...
Szewczyk Dratewka postanowił spróbować uwolnić pannę i zastukał w bramę wieży.

Czarownica wpuściła Dratewkę do wieży i zaprowadziła do komnaty, w której stał korzec

piasku z makiem. Zadaniem Dratewki było oddzielenie maku od piasku. Czarownica postawiła

warunek, że jeśli do rana nie wykona zadania, urwie mu głowę. Dratewka zasmucił się,

ponieważ zadanie było niemożliwe do wykonania.

Czego jak czego - ale tego, że jest Pan ekspertem od bajek to już dawno byłem pewny!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 18:42

Łukasz D.:

Czego jak czego - ale tego, że jest Pan ekspertem od bajek to już dawno byłem pewny!

Wreszcie odpowiedź na poziomie, Panie Łukaszu! Gratuluję i proszę częściej.

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 121 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/121#52095410

8 z 13 2012-11-08 12:51



lobbysta
pr...

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:45

To ten Dratewka od siedmiu krasnoludków...

ja tam od grochu z kapustą wolę klasykę http://pl.wikisource.org/wiki/Kopciuszek_(Grimm)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 18:47

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:46

Andrzej O.:

To ten Dratewka od siedmiu krasnoludków...

ja tam od grochu z kapustą wolę klasykę http://pl.wikisource.org/wiki/Kopciuszek_(Grimm)

W podanym źródle nie ma słowa "piasek".

Te Pana pomyłki to już klasyka.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:51

Znowu pan nie wygooglał, oj ta nowa wiedza internetowa...

Pan wpisze "mak".
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:52

Andrzej O.:

Znowu pan nie wygooglał, oj ta nowa wiedza internetowa...

Pan wpisze "mak".

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

A Pan Wojtek to taki Kopciuszek, który potrafi i zaraz Panu powie jaka w przykładzie jest
wartość zamówienia na paletę w regionach :DDD

Niechże chociaż to Pan zrozumie, że bajki też Pan myli. Kopciuszek nie był od spełniania
życzeń, tylko od bycia ślicznym.

Kopciuszek był od rozdzielania piasku od maku. Jej zadanie przy pańskim to pikuś :DDD
ale Pan jest bosss i potrafi...

Opór Pana Andrzeja przed namacalnymi dowodami jest godzien podziwu.
Tym samym dyskusja staje się bezcelowa, bo p. Andrzejowi nie da się nic udowodnić.

Ale to nie jest dobry znak!
Moje oszołomstwo wyraźnie zbladło :(.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.11.12 o godzinie 19:10

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 19:09
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Panie Sławku, litości!
Każdy program, wykorzystujący SQL - Query, Access, AFIN, SQLSMS, cokolwiek - ma
możliwość "eksportu do dowolnego formatu" (pardą - biaje tylko "do niektórych") - za to
odpowiada SQL: SELECT INTO IN baza.
To nie świadczy o elastyczności - to O NICZYM NIE ŚWIADCZY, bo nie różnicuje. Ja nie mogę
napisać, że jestem fajny, bo mam dwie nogi.

To Pan powtarza jak mantrę: Excel jest thebest bo wszystkie BI do niego eksportują.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:58

Sławomir Broda:

To Pan powtarza jak mantrę: Excel jest thebest bo wszystkie BI do niego eksportują.

A nieprawda, że wszystkie eksportują? (jeszcze 10 lat temu eksportowały tylko do PDFów i
HTMLi. Do XLSa był zakaz, siara, wstyd.)

Jeżeli wszyscy znają Dodę, a Doda nie zna wszystkich, to kto jest królową?
Doda, to ja, Jarząbek, puść mi buziaka na koncercie :) :) :)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:17

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

To Pan powtarza jak mantrę: Excel jest thebest bo wszystkie BI do niego eksportują.
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A nieprawda, że wszystkie eksportują? (jeszcze 10 lat temu eksportowały tylko do PDFów i
HTMLi. Do XLSa był zakaz, siara, wstyd.)

Ja pracuję dopiero 9, więc nie pamiętam "tych" czasów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:30

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

To Pan powtarza jak mantrę: Excel jest thebest bo wszystkie BI do niego eksportują.

A nieprawda, że wszystkie eksportują? (jeszcze 10 lat temu eksportowały tylko do PDFów i
HTMLi. Do XLSa był zakaz, siara, wstyd.)

Ja pracuję dopiero 9, więc nie pamiętam "tych" czasów.

http://www.computerworld.pl/artykuly/282906/Controllin...
Arkusze kalkulacyjne

Modele przygotowane w ramach arkuszy kalkulacyjnych są modelami indywidualnymi, tj.

zrozumiałymi i dostępnymi w zasadzie dla osób, które je przygotowały. W sytuacji, gdy inny

użytkownik z danego modelu chce skorzystać, musi najpierw zrozumieć jego strukturę, poznać

formuły, powiązania między arkuszami itd., co często jest pracochłonne. Stworzenie spójnych

struktur do raportowania i analizy informacji na podstawie takich modeli staje się trudne.

Kumamy? Suche liczby i czarna skrzynka systemu informatycznego (jeszcze wtedy rzadko
nazywanego biajem) SĄ według Pana Specjalisty lepsze, czytelniejsze(!), niż formuły arkusza

W ramach arkuszy kalkulacyjnych ograniczone są wieloprzekrojowe analizy. Gdy chcemy np.

analizować wielowymiarowo poszczególne zmienne przedsiębiorstwa w odniesieniu do

poszczególnych rodzajów danych, jednostek organizacyjnych, grup produktów, asortymentów lub

kierunków sprzedaży, arkusze stają się mało przejrzyste i czytelne.

Czuje Pan? Pan Specjalista od kosztów/controllingu nie ma pojęcia o tabeli przestawnej

W ramach arkuszy ograniczony jest ponadto interfejs z innymi systemami:
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importowane są najpierw pliki, z których należy następnie wybierać potrzebne dane.

Pytam: Czy 10 lat biajowania coś zmieniło? Cokolwiek? Może poza tym, że teraz

wszyscy już się przyznają do znajomości tabeli przestawnej.

Słuchałem osobiście 12 lat temu tego wykładu - takie odmienianie słowa "controlling" przez
przypadki. Trochę się podśmiechiwałem wtedy, ale teraz wcale mi nie jest do śmiechu. Pan
Goliszewski 12 lat temu(!) po prostu przedstawiał wizję rozwoju systemów wspomagania
controllingu na najbliższą dekadę. Prorok?

Szacun!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 08:40

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:32
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