
« Wróć do tematów
Business Intelligence

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

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco

« Poprzednia     1  … 120  121  122  123  124  125     Następna »

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Gdzie jest napisane, że "wynik" to agregaty?
Pana wnioski są bez sensu, gdyż ja zdania nie zmieniłem.

to się Pan pochwali gdzie ma Pan udane wdrożenia tej architektury?

Moja lista referencyjna.

Ktoś niezależny to zweryfikował ?
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Gdzie jest napisane, że "wynik" to agregaty?

Pana wnioski są bez sensu, gdyż ja zdania nie zmieniłem.

to się Pan pochwali gdzie ma Pan udane wdrożenia tej architektury?

Moja lista referencyjna.

Ktoś niezależny to zweryfikował ?

Tak.
Gartner pisze o tym od dawna, konferencje biajowe pieją o tym od średniowiecza, a na tej
grupie wszyscy wyssali to z mlekiem JWPa.

Dlatego jest to nowość, czy też, jak zwał, tak zwał, wynalazek. Bo do Was dociera tylko to, co
pitoli Gartner. Jak to było "completeness of vision" i "ability to execute"? To kumacie.

Znalazłem jednak lepszy medżik kwadrant gartnera - proszę zwrócić uwagę na osie. O tyle, o ile
środek ma mieć delikatny wydźwięk humorystyczny, o tyle osie są w 100% poważne. Cały
Garntnerek!
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http://news.cnet.com/8301-13505_3-10144244-16.html

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj9.11.2012, 11:04

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Tak.
Gartner pisze o tym od dawna, konferencje biajowe pieją o tym od średniowiecza, a na tej
grupie wszyscy wyssali to z mlekiem JWPa.

Jak zwykle wypowiedź nie związana z tematem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.11.2012, 11:21
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Sławomir Broda:

Jak zwykle wypowiedź nie związana z tematem.

Jak zwykle, odpowiedź niezwiązana z tematem na wypowiedź niezwiązaną z tematem.

I dlatego nasz wątek żyje, huuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra!
Tak se gramy i gadamy, kretynky z debylamy.
A biaje robią swoje.

P.S.
(*) Poprawiłem swoje - "niezwiązany" pisze się wszak razem
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/12266,...

P.S.2. (już totalnie niezwiązane z tematem):
Kliknijcie w tego linka powyżej.
"Megasłownik" podaje synonimy i antonimy do przymiotnika "niezwiązany". I, uwaga,...
1. synonimem do "niezwiązany" jest... "niezwiązany" (jest wśród wymienionych),
2. antonimem do "niezwiązany" nie jest "związany" (nie ma wśród wymienionych).

I ja się czepiam biaja o bezsens...

PPPS (Już totalnie totalnie niezwiązane z tematem)
Denerwowało mnie to "P.S.2.", więc zrobiłem badania naukowe, jak się pisze postscriptumy.
I, ku mojemu zadziwieniu... http://pl.wikipedia.org/wiki/Postscriptum

Kolejne zadziwienie: Czepiam się biaja o bezsens, a nie dość, że nie mogę się wesprzeć
Megasłownikiem (bo ciut bezsensi), to - jeszcze gorzej! - ja też pisuję niepoprawnie.
Ech, nie ma już autorytetów...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.11.12 o godzinie 11:46

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj9.11.2012, 11:27

Wojciech Gardziński:

chyba
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uuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.11.2012, 15:17

Polecam, Sznaowne Biajki
http://www.goldenline.pl/forum/3095576/raport-tabeli-p...

My tu z Szpanami gadu-gadu, a problemy się rozwiązują.

Oczywiście, wiem, że p.A. to ma w swoim biaju od 123 lat, a p.S. zrobi to sobie w mig w VBA.
Ale to jest dla takich, co nie umiom. A chcom, bo muszom.

Oczywiście ta zabawka, czyli owe SQLki, przeniesione do darmowego AFIN.NET.IS.EXE.exe,
pofruną równie szybko i darmowo. Bardzo polecam. Zrób biajowi wspak.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:34

Pan lepiej idzie zrobić naprawy gwarancyjne SOA zanim się klienci połapią.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:50

Wojciech Gardziński:

Oczywiście, wiem, że p.A. to ma w swoim biaju od 123 lat, a p.S. zrobi to sobie w mig w VBA.
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Toż przecież Pan też to sobie w VB(bez A) robi. Różnica jest taka, że dla mnie to normalka, a Pan
zrobił z tego epokowe odkrycie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 19:33

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Oczywiście, wiem, że p.A. to ma w swoim biaju od 123 lat, a p.S. zrobi to sobie w mig w
VBA.

Toż przecież Pan też to sobie w VB(bez A) robi. Różnica jest taka, że dla mnie to normalka, a
Pan zrobił z tego epokowe odkrycie.

Nie, Proszę Pana, z całym szacunkiem, ale Pan nie rozumie. Spróbuję wytłumaczyć po raz
kolejny kolejny. Ale to nie szkodzi, mogę jeszcze 100 razy - po to tu jestem :).

Oczywiście, silnik jest napisany w VB. I nawet tu ma Pan rację, że prototypy robię w VBA, a
potem kopiuj-wklej i jest w VB. Ale to nie ma znaczenia - może być równie dobrze np. w
makrach Accessa lub w procedurze SQLSa - gdziekolwiek, byle umiało...

Obsługa baz jest w SQLu. To SQLem steruję procesem, bo jest szybko i sprawnie. VB tylko te
SQLki uruchamia. Dla tych mechanizmów, które ja tu epokuję, silnikiem jest VBA, ale
PARAMETRAMI SQL. To tak, jak książka: VBA jest papierem, SQL treścią.

I ja wiem, że Pan też tak robi, i - bardzo dobrze! Tylko, że dla Pana (hmm, nie wiem, jak dla
Pana, bo Pana kodu to chyba nigdy nie widziałem) i większości wiżualbejzikowców SQL jest
SKALAREM kodu VBA. Ja wiem, że używają, ale SKALARNIE, czasami coś tam jest parametrem,
jakiś WHERE. Ja promuję (hmm, to chyba za mało powiedziane ;) ) i lobbuję za tym, że ja i Pan,
my - informatycy - mamy zrobić TAKIE NARZĘDZIA, żeby te SQLki przestały ZALEŻEĆ od
znajomości VBA. Ja mam NIE WIEDZIEĆ (!), jak się robi pętlę i obsługę błędów, i mam sobie
zrobić odczyty bazodanowe i parę INSERTów. Tylko tak możemy bowiem namówić analityków na
profesjonalną HD i odczyty z niej. Czy teraz rozumie Pan ideę?
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Ja wiem, że Pan używa SQLa w swoim kodzie. Wiem to! Nie zarzucam, że nie.
Czy mogę w Pana narzędziu zrobić cokolwiek, nie znając VBA? (Pytanie poważne)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.11.12 o godzinie 21:13

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:05

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Oczywiście, silnik jest napisany w VB. I nawet tu ma Pan rację, że prototypy robię w VBA, a
potem kopiuj-wklej i jest w VB. Ale to nie ma znaczenia - może być równie dobrze np. w
makrach Accessa lub w procedurze SQLSa - gdziekolwiek, byle umiało...

Obsługa baz jest w SQLu. To SQLem steruję procesem, bo jest szybko i sprawnie. VB tylko te
SQLki uruchamia. Dla tych mechanizmów, które ja tu epokuję, silnikiem jest VBA, ale
PARAMETRAMI SQL. To tak, jak książka: VBA jest papierem, SQL treścią.

Wszytko co Pan pisze jest oczywistą-oczywistością.

I ja wiem, że Pan też tak robi, i - bardzo dobrze! Tylko, że dla Pana (hmm, nie wiem, jak dla
Pana, bo Pana kodu to chyba nigdy nie widziałem) i większości wiżualbejzikowców SQL jest
SKALAREM kodu VBA. Ja wiem, że używają, ale SKALARNIE, czasami coś tam jest
parametrem, jakiś WHERE. Ja promuję (hmm, to chyba za mało powiedziane ;) ) i lobbuję za
tym, że ja i Pan, my - informatycy - mamy zrobić TAKIE NARZĘDZIA, żeby te SQLki przestały
ZALEŻEĆ od znajomości VBA. Ja mam NIE WIEDZIEĆ (!),

Zapraszam do Accessa 2007/2010. Tam można robić automaty (całkiem fajne zresztą) bez
znajomości grama VBA. Wszystko na kreatorkach kwerend i makrach składanych z klocków.

jak się robi pętlę i obsługę błędów, i mam sobie zrobić odczyty bazodanowe i parę INSERTów.
Tylko tak możemy bowiem namówić analityków na profesjonalną HD i odczyty z niej. Czy
teraz rozumie Pan ideę?
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Powyższą idee Tak. Chęć zabicia wszystkiego co ma w nazwie BI - nie.

Ja wiem, że Pan używa SQLa w swoim kodzie. Wiem to! Nie zarzucam, że nie.
Czy mogę w Pana narzędziu zrobić cokolwiek, nie znając VBA? (Pytanie poważne)

W moich narzędziach nie trzeba znać nawet SQL. Wszystko jest "ugraficzniane", albo też
utabeloprzestawiane (zaczęło mi się to wymyślanie słów podobać).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:40

Sławomir Broda:

Wszytko co Pan pisze jest oczywistą-oczywistością.

Jasne. Bardzo się cieszę.

Zapraszam do Accessa 2007/2010. Tam można robić automaty (całkiem fajne zresztą) bez
znajomości grama VBA. Wszystko na kreatorkach kwerend i makrach składanych z klocków.

Jasne. Z SQLkami jako skalarami, z koniecznością posiadania Accessa, ze 100 problemami z
RunTimem i z pomieszaniem bazy z aplikacją. Ideał.

Powyższą idee Tak. Chęć zabicia wszystkiego co ma w nazwie BI - nie.

No, ja też nie mam nic przeciwko koBIetom, ani jednostkom wyBItnym. Ale tych zBIrów i
rozraBIaków to bym pogonił.

W moich narzędziach nie trzeba znać nawet SQL. Wszystko jest "ugraficzniane", albo też
utabeloprzestawiane (zaczęło mi się to wymyślanie słów podobać).

Czad! Miód! O to chodzi! Dokładnie to jest nasz cel. A Pan go już zrealizował! Eureka!
Błagam o rozwiązanie powyższego problemu FILMIKIEM! Niech Pan tylko nie mówi, że coś Panu
przeszkodzi w oświetleniu naszych umysłów! Musi nam Pan to pokazać!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:58

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

Jasne. Z SQLkami jako skalarami, z koniecznością posiadania Accessa, ze 100 problemami z
RunTimem i z pomieszaniem bazy z aplikacją. Ideał.

Konieczność posiadania excela Panu nie przeszkadza. A konieczność posiadania Windowsa ?
Excel w ogóle nie ma runtime, a jego istnienie w accesie traktuje Pan jako wadę. Pomieszanie
baz z aplikacją ? Jak się nie umie projektować to się miesza.

Czad! Miód! O to chodzi! Dokładnie to jest nasz cel. A Pan go już zrealizował! Eureka!

Ja ? Raczej cfaniaczek co dołożył do excela zintegrowane środowisko programistyczne.

Błagam o rozwiązanie powyższego problemu FILMIKIEM! Niech Pan

Ale jakiego problemu ? Jak wyeliminować BI? To ja proponuję puścić plotkę, że każdy BI obniża
ilość ropy w amerykańskich złożach. Reszta to kwestia czasu.

tylko nie mówi, że coś Panu przeszkodzi w oświetleniu naszych umysłów! Musi nam Pan to
pokazać!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:31

Tu się zdecydowanie lepiej czyta:
http://excelambitny.blogspot.com/2012/11/praktyka-korp...

A kto czytał artykuł w czasopiśmie, na pewno uśmiał się setnie z jednego błędu edytorskiego, i to
dwa razy powtórzonego! Warto ten błąd odnaleźć - ubaw po pachy.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:35

Wie Pan, zaintrygował mnie tamten Pana pościk i otworzyłem sobie Accessa 2010.
Niestety nie odnalazłem w nim żadnych kreatorów sensownego SQLka :(.
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Bo, jak sobie zrobić WHERE, to i Query potrafi.

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Jasne. Z SQLkami jako skalarami, z koniecznością posiadania Accessa, ze 100 problemami
z RunTimem i z pomieszaniem bazy z aplikacją. Ideał.

Konieczność posiadania excela Panu nie przeszkadza. A konieczność posiadania Windowsa ?

Excela mają wszyscy, Accessa 1/4 populacji analityków. Ale to nie zarzut - gdyby Access robił to
dobrze, nie byłoby problemu. Ale niestety nie robi i trzeba mu pomóc. Jak rozumiem - Pan
pomaga - gicio jest.

Excel w ogóle nie ma runtime, a jego istnienie w accesie traktuje Pan jako wadę.

Nie traktuję jako wadę, tylko czytam posty na GL osób pałujących się z onym.

Pomieszanie baz z aplikacją ? Jak się nie umie projektować to się miesza.

Czy Pana program i tabele są w tym samym pliku?

Czad! Miód! O to chodzi! Dokładnie to jest nasz cel. A Pan go już zrealizował! Eureka!

Ja ? Raczej cfaniaczek co dołożył do excela zintegrowane środowisko programistyczne.

Błagam o rozwiązanie powyższego problemu FILMIKIEM! Niech Pan

Ale jakiego problemu ? Jak wyeliminować BI?

Nie, jak rozwiązać problem, że Użytkownik projektuje sobie raport, podając np. konta, a Pan go
uzupełnia danymi

To ja proponuję puścić plotkę, że każdy BI obniża ilość ropy w amerykańskich złożach.

A czemu akurat amerykańskich?

Reszta to kwestia czasu.
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tylko nie mówi, że coś Panu przeszkodzi w oświetleniu naszych umysłów! Musi nam Pan to
pokazać!

I nie pokazał :(. Szkoda.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:42
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Wojciech Gardziński:

Wie Pan, zaintrygował mnie tamten Pana pościk i otworzyłem sobie Accessa 2010.
Niestety nie odnalazłem w nim żadnych kreatorów sensownego SQLka :(.

Jak to nie ? Jest wybierz, dodaj, usuń, aktualizuj ?
Co więcej potrzeba dla analityka, który ledwo zna tego SQL'a ?
Ten który zna lepiej nie potrzebuje kreatorów.

Bo, jak sobie zrobić WHERE, to i Query potrafi.

Inserta i Update też ?

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Excela mają wszyscy, Accessa 1/4 populacji analityków. Ale to nie zarzut - gdyby Access robił
to dobrze, nie byłoby problemu.
Ale niestety nie robi i trzeba mu pomóc. Jak rozumiem - Pan pomaga - gicio jest.

Access robi to wystarczająco dobrze jak na potrzeby analityka.

Nie traktuję jako wadę, tylko czytam posty na GL osób pałujących się z onym.

Z excelem problemów nie ma ?

Pomieszanie baz z aplikacją ? Jak się nie umie projektować to się miesza.

Czy Pana program i tabele są w tym samym pliku?

Nie. Zawsze je sobie rozdzielam. Access ma nawet śliczny automat do tego.

Nie, jak rozwiązać problem, że Użytkownik projektuje sobie raport, podając np. konta, a Pan
go uzupełnia danymi

A czy nie tak działa praktycznie każdy raport. Definiujemy kryteria i raport wypełnia się danymi.
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To ja proponuję puścić plotkę, że każdy BI obniża ilość ropy w amerykańskich złożach.

A czemu akurat amerykańskich?

Najskuteczniej ich bronią.

Reszta to kwestia czasu.
tylko nie mówi, że coś Panu przeszkodzi w oświetleniu naszych umysłów! Musi nam Pan
to pokazać!

I nie pokazał :(. Szkoda.

Nie bardzo rozumie co mam Panu pokazać.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:05

Nie jestem tu dyskutantem tylko obserwatorem, ale raz nie zdzierżyłem:

Szanowny Pan Andrzej Olechowicz:
"Pan lepiej idzie zrobić naprawy gwarancyjne SOA zanim się klienci połapią."

Bardzo fajna spekulacja. Czyli wygłoszenie opinii o biznesowej przyszłości WG.
Nie jestem prorokiem, nie wiem, jaka przyszłość czeka WG, "jak się klienci połapią".
Widocznie na socjologii wykładają prognozowanie i Pan się tym przejął. Ale to nie jest takie
proste.

Ale mogę się wypowiedzieć, jako świadek przeszłości WG i współsprawca ewentualnych połapań
klientów WG i moich:

Naszym problemem nie są awarie gwarancyjne, te załatwiamy czasem jednym telefonem lub
mailem, naszym problemem jest, że nasze rozwiązania powodują uniezależnienie się klientów od
nas, jako serwisantów: za mało dzwonią a rozwiązania są tak elastyczne, że stabilne :).
Czasem jedziemy tam z wizytą, żeby o nas nie zapomnieli. Jeśli abonament jest nie do
pogardzenia :)

Natomiast niektóre nasze rozwiązania, oferowane OBOK Bałaganu Inteligienta powodują, że
klienci "połapują się", że oferowane im raporty, w cenie niezłego samochodziku, można w sposób
o wiele bardziej WIARYGODNY rozwiązać SAMEMU.

Naszym problemem nie jest zrobić stabilne rozwiązanie. To jest immanentna cecha naszych
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rozwiązań.

Naszym problemem jest oprogramować dostęp do systemu transakcji za pośrednictwem
WYDRUKU, HTML'a lub eksportu Excela, zamiast dostępu do bazy danych, bo firmy, wdrażające
Bałagan I. za miliony, robią wszystko, żeby analityk nie miał dostępu do bazy.

I to nie jest problem, że to trudne. To jest problem, bo to kłóci się z logiką, sztuką i zdrowym
rozsądkiem.

A musimy czasem takie rozwiązania stosować. Bo klient BOI się swego dostawcy
oprogramowania głównego. A ten bowiem chce mu wcisnąć swój Bałagan I.

Polecam uczciwy namysł nad architekturą a nie wygłaszanie spekulacji nie mających oparcia ani
na wiedzy o naszym dorobku ani na wiedzy, o tym, jak nas postrzegają klienci, ani, oczywiście,
na wiedzy o przyszłości. Chyba, że jest Pan prorokiem.
Pan jest odważny. Czy będzie Pan miał kiedyś odwagę, przyznać, jeśli się Pan myli?

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 13.11.12 o godzinie 10:24

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:15

Sławomir Broda:

Nie bardzo rozumie co mam Panu pokazać.

Ja chcę, marzę wręcz, żeby Pan pokazał SKUTECZNY sposób stworzenia hurtowni danych
analityka (z małych liter, czyli chodzi mi O PANA ROZWIĄZANIE, innych, oczywiście, też
namawiam do pokazania własnych) przez analityka - we własnym zakresie, własnymi siłami.

Chodzi mi o to, żeby pokazać, że EFEKTYWNA ANALIZA absolutnie nie jest związana z
koniecznością posiadania jakiegokolwiek biaja.
Nie mam zamiaru wyśmiewać ani krytykować żadnych takich rozwiązań, nawet, gdy będą, jakoś
tam, niedojrzałe. Chociaż pewne uwagi, zapewne, wrzucę... ;), a na pewno takie, które odniosą
takie rozwiązanie do idei SOA (to jest zgodne, to nie, to może powodować takie problemy, a
tamto może lepiej tak, czy siak)

Wie Pan, ilu gości śledzi tę naszą dyskusyjkę i "pije" z ust naszych?
Zobaczy Pan, że za chwileczkę Pana ulubiona firma na "C" wyskoczy z krzaczków... Pozdrawiam
tam chłopaków, uczcie się i kopiujcie tylko najlepsze rozwiązania!
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:20

Krzysztof Rumiński:

Nie jestem tu dyskutantem tylko obserwatorem, ale raz nie zdzierżyłem:

(...)

Natomiast niektóre nasze rozwiązania, oferowane OBOK Bałaganu Inteligienta powodują, że
klienci "połapują się", że oferowane im raporty, w cenie niezłego samochodziku, można w
sposób o wiele bardziej WIARYGODNY rozwiązać SAMEMU.

Jak czytam w Pańskim profilu Szanowny Pan jest specjalistą od Bałaganu Inteligienta?

(...)
Naszym problemem jest oprogramować dostęp do systemu transakcji za pośrednictwem
WYDRUKU, HTML'a lub eksportu Excela, zamiast dostępu do bazy danych, bo firmy,
wdrażające Bałagan I. za miliony, robią wszystko, żeby analityk nie miał dostępu do bazy.

Nie wiem czy Panowie jesteście świadomi - każdy system, który umożliwia przechowywanie
danych osób fizycznych musi udostępnić dokumentację bazy danych/zbiorów danych oraz dostęp
do niej. Ale to oczywiste prawda? I wcale nie manipulujecie faktami.

(...)
Pan jest odważny. Czy będzie Pan miał kiedyś odwagę, przyznać, jeśli się Pan myli?

Należy zacząć zawsze od siebie...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:32

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:
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Nie bardzo rozumie co mam Panu pokazać.

Ja chcę, marzę wręcz, żeby Pan pokazał SKUTECZNY sposób stworzenia hurtowni danych
analityka (z małych liter, czyli chodzi mi O PANA ROZWIĄZANIE, innych, oczywiście, też
namawiam do pokazania własnych) przez analityka - we własnym zakresie, własnymi siłami.

Ale to już przerabialiśmy. W mojej nomenklaturze nie istnieje hurtownia danych analityka.
Jest jedna hurtownia, do której analityk ma odpowiedni dostęp i tam przetwarza i przygotowuje
swoje raporty.
Bez zabaw w 500 kosteczek pochowanych na dyskach lokalnych.

Chodzi mi o to, żeby pokazać, że EFEKTYWNA ANALIZA absolutnie nie jest związana z
koniecznością posiadania jakiegokolwiek biaja.

Oczywiście, że nie. Ale proszę nie wmawiać nikomu, że kadra menageróf przesiądzie się z
pulpitów oferowanych w BI, na tabele przestawne.

Nie mam zamiaru wyśmiewać ani krytykować żadnych takich rozwiązań, nawet, gdy będą,
jakoś tam, niedojrzałe. Chociaż pewne uwagi, zapewne, wrzucę... ;), a na pewno takie, które
odniosą takie rozwiązanie do idei SOA (to jest zgodne, to nie, to może powodować takie
problemy, a tamto może lepiej tak, czy siak)

Wie Pan, ilu gości śledzi tę naszą dyskusyjkę i "pije" z ust naszych?
Zobaczy Pan, że za chwileczkę Pana ulubiona firma na "C" wyskoczy z krzaczków...
Pozdrawiam tam chłopaków, uczcie się i kopiujcie tylko najlepsze rozwiązania!

Pożyjemy. Zobaczymy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:35

Sławomir Broda:

Ale to już przerabialiśmy. W mojej nomenklaturze nie istnieje hurtownia danych analityka.
Jest jedna hurtownia, do której analityk ma odpowiedni dostęp i tam przetwarza i
przygotowuje swoje raporty.
Bez zabaw w 500 kosteczek pochowanych na dyskach lokalnych.

Ja nie twierdzę, że HDA ma być rozczłonkowana - to może być jeden serwer bazy danych (np.
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instancja SQLS), byle zawierał w sobie wiele baz danych (wydzielonych bazek pomniejszych) z
dostępem i zarządzaniem przez analityków właśnie. Może to być "jeden serwer", a może to być
500 accessków, czy też kosteczek - to jest wtórne - chodzi o podmiot administracji tegoż.

Chodzi mi o to, żeby pokazać, że EFEKTYWNA ANALIZA absolutnie nie jest związana z
koniecznością posiadania jakiegokolwiek biaja.

Oczywiście, że nie. Ale proszę nie wmawiać nikomu, że kadra menageróf przesiądzie się z
pulpitów oferowanych w BI, na tabele przestawne.

Już się była przesiadła. Ja nie mówię o raportach typowo operacyjnych typu "kto nie zapłacił",
chyba że Pan takie raporciki nazywa biajem? No, to niezły biaj! Zwykły raporcik operacyjny, a
jak ładnie nazwany... I jak biajowo kosztował...

Zobaczy Pan, że za chwileczkę Pana ulubiona firma na "C" wyskoczy z krzaczków...
Pozdrawiam tam chłopaków, uczcie się i kopiujcie tylko najlepsze rozwiązania!

Pożyjemy. Zobaczymy.

Ano.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:44
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