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Krzysztof Rumiński:

A teraz, zgodnie z postulatem p. ŁD, wzory:

Reguły „produktowe”

Brak. Są dwa produkty (T-SQL)i oraz (PLSQL)i. To są obiekty. Są implementacją języka SQL

według odpowiedniego standardu. Z rozszerzeniami.

Reguły zależności dla zbiorów językowych

Załózmy, że mamy dwa języki implementowane (TSQL)jj i (PLSQL)jj

SQL = (TSQL)jj * (PLSQL)jj

(TSQL)jj= (TSQL)j + SQL

(PLSQL)jj=(PLSQL)j + SQL

Koniec „Co prawda, to prawda.”

Czy teraz już zgoda?

NIestety Panie Krzysztofie zdecydowanie nie!!

Użył Pan założenia błędnego.

Nie ma czegoś takiego zgodnie ze standardem jak rozszerzenie do TSQL.

Historia standardu ANSI/ISO SQL po krótce jest taka:

SQL-86

SQL-89

SQL-92

SQL:1999(SQL3)

SQL:2003

SQL:2008

SQL:2011

Aktualnie obowiązujący standard składa się między innymi z następujących części:

Part 1: Framework

Part 2: Foundation

Part 3: Call-Level Interface

Part 4: Persistent Stored Modules

Part 5: SQL Bindings

Part 9: Management of External Data

Part 10: Object Language Bindings

Part 11: Information and Definition Schemas

Part 13: SQL Routines and Types Using the Java™ Programming Language

Part 14: XML-Related Specifications

Część 4 została opisana w standardzie SQL:1999 zwany SQL3 wprowadził do standardu

procedury i funkcje użytkownika (z resztą nie tylko to bo wiele innych rzeczy np ROLLUP).

Nie kwestionuje nazewnictwa wyrażanego przez autorów, ale nie zmienia to faktu, iż język SQL

jako standard został uporządkowany, a TSQL, PLSQL... to tylko implementacje tego standardu w

mniejszym lub większym stopniu go realizującego.

Czyli TSQL nie jest rozszerzeniem SQL, a jedynie jedno z wielu jego implementacji.

Niestety PRAWDA jest tylko jedna.

Pana wyrażenie jest prawdziwe przy założeniu że standard kłamie.

A jeszcze jako ciekawostka, żadna implementacja w 100% nie zawiera całego standardu (czyli to

jest zbiór większy)

Jak mogę coś bardziej wytłumaczyć to bardzo chętnie. Nawet za tydzień (też różnie tu zaglądam)

ps

Jak ktoś ma ochotę może zobaczyć tutaj krótkie podsumowanie.

niestety standardy w pełnej wersji nie są oficjalnie umieszczone, a należy je kupić.

Poszukałem prezentacji firmy IBM (którego z całą pewnością nie reprezentuję ;-) ) - dotyczy

standardu.

IBM-SQL99

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |18.02.2013, 19:58
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Nie ma czegoś takiego zgodnie ze standardem jak rozszerzenie do TSQL.

Czyli TSQL nie jest rozszerzeniem SQL, a jedynie jedno z wielu jego implementacji.

Niestety PRAWDA jest tylko jedna.

Pana wyrażenie jest prawdziwe przy założeniu że standard kłamie.

A jeszcze jako ciekawostka, żadna implementacja w 100% nie zawiera całego standardu (czyli

to jest zbiór większy)

Jak mogę coś bardziej wytłumaczyć to bardzo chętnie. Nawet za tydzień (też różnie tu

zaglądam)

Zajrzałem z ciekawością. (Mimo, że jestem właściwie na wagarach :) )

Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie.

Króciutkie wyjaśnienia:

Działam (trochę, ale jednak nie na szkolnych, tylko rzeczywistych przykładach, ) zarówno na MS

SQL jak na Oracle a na szkolnych - i na innych. I wiem, że różnice w implementacji są znaczne,

nawet, jak się nie robi żadnych kursorów ani triggerów.

I teraz:

Opieram się na wspomnianych autorach i innych. To raz.

Nie twierdzę, że "dodatek do SQLa" który zdefiniowałem został uznany przez ANSI i ISO jako

obowiązujący. Podałem tylko wzór, jak ja (i autorzy, na których się powołuję) rozumieją

"rozszerzenie". To dwa.

2 króciutkie pytania:

1) Gdyby Pan jednak był łaskaw z grubsza wytłumaczyć, dlaczego, skoro w 1999 weszły do

standardu - procedury to ci autorzy dalej twierdzą, że TSQL jest rozszerzeniem?.

Czy te książki zawierają błędy, którym ja ulegam?

Mało tego piszą np. że inaczej się deklaruje transakcję w standardzie, inaczej w TSQL. A przecież

to "sól" SQLa.

Czy moje wrażenie - praktyka, nie specjalisty -że te następne standardy, już niczego nie

załatwiają, są po prostu ignorowane i każdy producent poszedł (trochę) swoją drogą jest

całkowicie błędne?

2) Czy potrafiłby Pan określić z grubsza jaka jest zawartość zbioru zdefiniowanego przeze mnie

wzorem

[b]SQL = (TSQL)jj * (PLSQL)jj

I na ile jest on zgodny z którymkolwiek ze standardow wymienionych przez Pana?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.02.2013, 12:32

Krzysztof Rumiński:

2 króciutkie pytania:

1) Gdyby Pan jednak był łaskaw z grubsza wytłumaczyć, dlaczego, skoro w 1999 weszły do

standardu - procedury to ci autorzy dalej twierdzą, że TSQL jest rozszerzeniem?.

Czy te książki zawierają błędy, którym ja ulegam?

Mało tego piszą np. że inaczej się deklaruje transakcję w standardzie, inaczej w TSQL. A

przecież to "sól" SQLa.

Czy moje wrażenie - praktyka, nie specjalisty -że te następne standardy, już niczego nie

załatwiają, są po prostu ignorowane i każdy producent poszedł (trochę) swoją drogą jest

całkowicie błędne?

2) Czy potrafiłby Pan określić z grubsza jaka jest zawartość zbioru zdefiniowanego przeze

mnie wzorem

[b]SQL = (TSQL)jj * (PLSQL)jj

I na ile jest on zgodny z którymkolwiek ze standardow wymienionych przez Pana?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Panie Krzysztofie bardzo chętnie przedstawię to co wiem (a bardzo interesuje się bazami

danych).

Niestety teraz 4 dni mam dużo pracy,w piątek wieczorem będę w podróży, więc w weekend będę

miał czasu usiąść i coś wartościowego napisać. Nie chce dawać odpowiedzi "tak na kolanie".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.02.2013, 14:03
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danych).

(...)

Nie chce dawać odpowiedzi "tak na kolanie".

Ależ oczywiście, nie ma pośpiechu. Ja też mam pracowity tydzień.

Cieszę się, że nasza rozmowa tak znakomicie się rozwija :)

Zachęcony, podrzucam jeszcze jedną uwagę i jedno pytanko:

Uwaga:

Odnoszę wrażenie, że traktuje Pan standard, jak jakąś świętość. Ja - bardziej praktycznie.

Standard żywy - implementowany. Reszta to martwa litera prawa.

Dlatego moja definicja "standardu praktycznego" to wzór poniżej jeszcze raz cytowany.

SQL = (TSQL)jj * (PLSQL)jj

Pytanie:

Wyjątek z oficjalnych materiałów szkoleniowych MS 2073B (2006 rok). (Module1:

Overview of programming SQL Server str.17)

[b]Transact-SQL is the SQL Server implemantion of the entry – level ANSI SQL (…)

ISO standard.

(…) Transact – SQL also contains additional language elements that are unique to it.

To ostatnie zdanie oznacza w mojej notacji - (TSQL)j -> podzbiór języka T-SQL

Proszę mi wskazać, w którym miejscu popełniam błąd w rozumowaniu?

Pozdrawiam i życzę owocnego tygodnia.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 19.02.13 o godzinie 20:38

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.02.2013, 20:26

Co oni mnie tu EMPiK z domu robią? Abo Wikipedie jaką?

*********************************************************

No, biajki, startujemy!

Jest 11.30 .

START!

(I niech mi jakiś jełopek więcej nie powie, że tu nie ma zorganizowanej - czyli opłacanej

szmalem biajowym - akcji przeciwko mnie.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.02.2013, 11:29

Zapraszam na najnowsze filmiki.

Niestety nie było mnie w tym kinie, musiałem wyjść na chwilę... więc nadrabiam.

http://afin.net/webcasts/Demo_AfinInExcel2013.swf

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

http://afin.net/webcasts/Demo_HowToConsolidata320Sheet...

(Pan Sławek uznał gdzieś tam te 320 arkuszy do skonsolidowania jako rzecz niemożliwą do

zrobienia w Excelu.)

i inne:

http://afin.net/webcasts/

Jak tam chłopaki się dyskutuje ze mną beze mnie? Tak bezpieczniej jakoś no nie. Wreszcie Wam

odwagi staje. To dobrze, dobrze... że coś staje.

Kontynuujcie, proszę.

Ja chyba za chwilkę zaś sobie pójdę na dwutygodniowy spacerek..., Wasi mocodawcy o to bardzo

dbają, żeby tu za dużo prawdy o "Business Intelligence" do Was nie dotarło.

Bo jeszcze byście zaczęli myśleć. A to nie bardzo na rączkę Waszym szefom, oni mają budżety

sprzedaży, a czy Wy robicie kogoś w konia, czy nie, co to ich obchodzi?

Wy macie płacone, macie robić. Nie myśleć!

Jedynym moim sposobem kontaktu z GL z wygnania jest biuletyn na grupie

http://www.goldenline.pl/forum/afin-net . Zapraszam do zapisania się do grupy i na ów biuletyn.

Poza tym stworzyłem NOWE MIEJSCE, niezależne od Waszych szefów -

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet .

Robicie guglowego awatarka i piszecie - szefowie Was nie namierzą.

Pozdro leszek.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.02.2013, 11:43

Wojciech Gardziński:

Co oni mnie tu EMPiK z domu robią? Abo Wikipedie jaką?
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*********************************************************

No, biajki, startujemy!

Jest 11.30 .

START!

(I niech mi jakiś jełopek więcej nie powie, że tu nie ma zorganizowanej - czyli opłacanej

szmalem biajowym - akcji przeciwko mnie.)

Czas: 11.44.

Akcja: G_arda

Status: W toku.

Cel - uciszyć, w razie problemów zlikwidować.

Zaangażowani: Stado złych biajków i ich płatnych popleczników (łapówkarze też wliczeni).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |20.02.2013, 11:45

Przeżyłem kwadrans, łał!...

Wiedziałem, że Business Intelligence umiera.

Kopie go już nawet bipl, sugerując, że to jakieś hasła marketingowe, czy coś... Ja pamiętam

czasy, kiedy ten biaj to była Jedna Wersja Prawdy.

Nie wiedziałem jednak, że już nie ma nawet kaski na opłacenie sprawnej agencyjki hejterskiej...

To poważne kłopoty spadły na tegoż biaja...

Huuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.02.2013, 11:50

Wojciech Gardziński:

Zapraszam na najnowsze filmiki.

Niestety nie było mnie w tym kinie, musiałem wyjść na chwilę... więc nadrabiam.

http://afin.net/webcasts/Demo_AfinInExcel2013.swf

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

http://afin.net/webcasts/Demo_HowToConsolidata320Sheet...

(Pan Sławek uznał gdzieś tam te 320 arkuszy do skonsolidowania jako rzecz niemożliwą do

zrobienia w Excelu.)

1. Po pierwsze zaczyna Pan powrót od kłamstwa. Nigdy nie napisałem "że się nie da")

2. Po drugie nie zrobił Pan tego w excelu tylko z VB i SQL'u. Próbowałem u siebie na 3 wersjach

excela i nie mam narzędzi jak na filmiku.

i inne:

http://afin.net/webcasts/

Reszta wypowiedzi na spodziewanym poziomie.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 20.02.13 o godzinie 11:53

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.02.2013, 11:51

Sławomir Broda:

2. Po drugie zrobił Pan nie w excelu tylko w VB i SQL'u. Próbowałem u siebie na 3 wersjach

excela i nie mam narzędzi jak na filmiku.

Bo nawet szukać Pan nie umie.

Tu ma Pan za darmo, proszę:

http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.02.2013, 11:54

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

2. Po drugie zrobił Pan nie w excelu tylko w VB i SQL'u. Próbowałem u siebie na 3 wersjach

excela i nie mam narzędzi jak na filmiku.

Bo nawet szukać Pan nie umie.

Tu ma Pan za darmo, proszę:

http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

To jest skrypt w VBA, a nie część excela.
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Sławomir Broda

VBA, Excel,
Access i

Na tej zasadzie programy w Rubym też będzie w Pana definicji "excelem".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.02.2013, 12:05

Panie Wojtku przepraszam za offtopic ale czy nie obawia się Pan

że samodzielnie zmontowana wizytówka własnej osoby:

może zniechęcić tzw. poważnych klientów do Pana i oferowanej aplikacji?

Oraz studentów do uczęszczania na pana wykłady...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.02.2013, 16:49

Wyjątkowo się zgodzę z WG. "Bałwan, ze śniegu, który sie nie lepi" to wyjątkowo celny opis jego

samego jak i samej SpOA

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |28.02.2013, 10:31

BIAJKI, STARTUJEMY! POBUDKA!

Jest 12.03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:02

12.11: Żyję.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:10

12.22 Nadal żyję.

Biajki są aż tak cieńcy? Czy może już nie żyją? To, w sumie, fajnie.

Patrzcie, żaden się nie odetnie! Musi - tacy kulturalni.

Pojadą po mnie, jak mnie sen zimowy dopadnie. Wtedy ich odwaga i elokwencja wzrośnie.

Biajki, pozdrówcie szefostwo!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:24
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 12:40

Ach, Sławek się odciął inteligientnie... bystrzaczek. Ale doceniam odwagę!

Żyje już godziny trzy ćwierci. Nie za długo? Rekordu już ni-hu-hu.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:47

BUSINESS INTELLIGENCE NIE ŻYJE! (Bo żyję ja.)

Hurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No to trochę lekturki na temat śmierci Business Intelligence (zobaczcie, jaka odkrywcza!):

http://betterbi.wordpress.com/2011/10/25/big-bi-is-dea...

http://blogs.gartner.com/mark_mcdonald/2010/02/11/with...

http://www.informationweek.com/software/business-intel...

http://smartdatacollective.com/node/57461

Dziękujemy Ci, Czarna Mambo!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.03.13 o godzinie 13:03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:01
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Ha! No to potestujemy wytrzymałość Business Intelligence.

Ogłaszamy konkurs na opowiastkę, jak biaj robi swoich klientów w konia.

Nagroda: za tzw. złotówkę pomożemy w realizacji porządnego systemu informacyjnego (SOA,

DMA, takie tam) w Excelu.

Oczekujemy:

1. opowiastek o sposobie załatwiania kontraktów, czyli jak biaja się ślicznie wdraża od góry

2. opowiastki o kaszankach, związanych z wdrożeniami biajów jako przymus w polskich firmach-

córkach

3. opowiastek o nędzy funkcjonalnej poszczególnych biajów

4. przykładów złośliwych wydruków tekstowych, czyli jakim chłamem nas karmią biaje, żeby

analitycy mieli trudniej

5. przebojowych tekstów informatyków, jak chcemy od nich dostępu do naszych własnych

danych

6. Inne

Oczywiście, wiemy, że nie pod nazwiskiem i bez nazwisk. Proszę o kontakt na priv - zanim

cokolwiek się ukaże na publiku, najpierw szczegółowo opracujemy zakres tej publikacji.

Biaj nie żyje. Wrzuć gartskę ziemi dla uczczenia jego pamięci!

Kto pierwszy, ten lepszy.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:54
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