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Sławomir Broda:

No i widzi Pan. Dużo Pan mówi, próbuje Pan coś robić, a wszystko(*) wychodzi bezużyteczne. :(

Ale, powtarzam, dziadki leśne pomogą, jak cóś.

PS (*) To taki żart, bez obrazy!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 13:48

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:40

Stefan Trygiel:

"Szczyt Pałacu wznosi się w tym mieście.
Błękitne wody meandry Wisły.
Tutaj, narodziła się Błyszcząca Gwiazda.
Mistrz pióra i klawiatury, wierny i obowiązkowy.
Chwalony i szanowany przez wszystkich.
A okrzyki na jego cześć poruszają niebo i ziemię"

Dobre, Panie Stefciu! Serio. Plusik to (było) za mało.
Proszę tylko autora o uzupełnienie tytułu dzieła!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 13:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:56

Sławomir Broda:

Dziadki leśne pomogą, jak trzeba. Po to są.

I cała logika tego wywodu opiera się na mojej odpowiedzi na pytanie jak pobrać dane z tabeli
przestawnej funkcją wezdaneztebeli ?
Kassandra właśnie spaliła się ze wstydu.

Panie Sławku, niech Pan, w wolnej chwili, pomiędzy bzdurą a Kassandrą, luknie przez ten łindow:
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:19

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Dziadki leśne pomogą, jak trzeba. Po to są.

I cała logika tego wywodu opiera się na mojej odpowiedzi na pytanie jak pobrać dane z
tabeli przestawnej funkcją wezdaneztebeli ?
Kassandra właśnie spaliła się ze wstydu.

Panie Sławku, niech Pan, w wolnej chwili, pomiędzy bzdurą a Kassandrą, luknie przez ten
łindow:
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Ale już chyba kilka razy odpowiadałem, że na mnie graficzny interfejs do ADO/DAO nie robi
wrażenia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:29

Sławomir Broda:

 

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

1 z 7 2013-03-09 23:15



Wojciech
Gardziński
Biaj nie żyje.
Hurraaaaa!!!!
Excelowcy,
podnieście głowy
...

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

Wojciech
Gardziński
Biaj nie żyje.
Hurraaaaa!!!!
Excelowcy,
podnieście głowy
...

http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Ale już chyba kilka razy odpowiadałem, że na mnie graficzny interfejs do ADO/DAO nie robi
wrażenia.

Jakie ADO? Jaki graficzny interfejs? O czym Pan mówi?
Niech się Pan Szanowny przyjrzy czemuś dłużej niż 1 sekundę!

To sposób na okiełznanie OLAPa, tak podobno popularnego w biajach. Klika Pan pyk-pyk i robi
Pan raporty, jakie Pan chce. TO PAN SŁUSZNIE (!) zauważył

Funkcja weź dane z tabeli jako argumenty wymaga kombinacji pól potrzebnych do określenia
konkretnej wartości w tabeli. Argumentem są nazwy kolumn oraz ich wartości (od 3). Skoro
tak, to możesz wcześniej w excelu zdefiniować sobie listę pole/wartość i użyć jej jako
argument dla funkcji.

To takie proste! Tylko, że nie w biajach. W Excelu.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:33

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Ale już chyba kilka razy odpowiadałem, że na mnie graficzny interfejs do ADO/DAO nie robi
wrażenia.

Jakie ADO? Jaki graficzny interfejs? O czym Pan mówi?

A czym jest Pana funkcja ?

Niech się Pan Szanowny przyjrzy czemuś dłużej niż 1 sekundę!

To sposób na okiełznanie OLAPa, tak podobno popularnego w biajach. Klika Pan pyk-pyk i robi
Pan raporty, jakie Pan chce. TO PAN SŁUSZNIE (!) zauważył

Funkcja weź dane z tabeli jako argumenty wymaga kombinacji pól potrzebnych do
określenia konkretnej wartości w tabeli. Argumentem są nazwy kolumn oraz ich wartości
(od 3). Skoro tak, to możesz wcześniej w excelu zdefiniować sobie listę pole/wartość i użyć
jej jako argument dla funkcji.

To takie proste! Tylko, że nie w biajach. W Excelu.

=>

Niech się Pan Szanowny przyjrzy czemuś dłużej niż 1 sekundę!

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

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Ale już chyba kilka razy odpowiadałem, że na mnie graficzny interfejs do ADO/DAO nie
robi wrażenia.

Jakie ADO? Jaki graficzny interfejs? O czym Pan mówi?

A czym jest Pana funkcja ?

No, na pewno NIE GRAFICZNYM INTERFEJSEM i na pewno NIE ADO.

Funkcyjka jest NARZĘDZIEM DO POBIERANIA DANYCH Z KOMÓREK DOWOLNEJ KOSTKI, także
serwerowej.
A jeśli chodzi o technologię, to na pewno nie ADO. Jeżeli już, to ADO MD.
Jeżeli COŚ TU JEST INTERFEJSEM to ...

Tak! Właśnie! Tabela przestawna. ZWYKŁA TABELA PRZESTAWNA, którą umie każdy.
Biaje wymiękają w przedbiegach.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:20
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Panie Wojtku, znowu Pan ogień wynalazł? Krzesiwem czy dwa patyczki?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:24

Andrzej O.:

Panie Wojtku, znowu Pan ogień wynalazł? Krzesiwem czy dwa patyczki?

Panie Andrzeju, znowu Pan nie zrozumiał?

Tabela przestawna z OLAPa a funkcja detaliczna z OLAPa - to dwie różne rzeczy. Tabeli
przestawnej nie można sparametryzować, czyli ustawić raportu JAK SIĘ CHCE. A funkcyjkami
można.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:27

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...
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Ale już chyba kilka razy odpowiadałem, że na mnie graficzny interfejs do ADO/DAO nie
robi wrażenia.

Jakie ADO? Jaki graficzny interfejs? O czym Pan mówi?

A czym jest Pana funkcja ?

No, na pewno NIE GRAFICZNYM INTERFEJSEM i na pewno NIE ADO.

Funkcyjka jest NARZĘDZIEM DO POBIERANIA DANYCH Z KOMÓREK DOWOLNEJ KOSTKI, także
serwerowej.
A jeśli chodzi o technologię, to na pewno nie ADO. Jeżeli już, to ADO MD.
Jeżeli COŚ TU JEST INTERFEJSEM to ...

Tak! Właśnie! Tabela przestawna. ZWYKŁA TABELA PRZESTAWNA, którą umie każdy.

No to co Pan w końcu napisał ? ADOMD pobiera dane, tabela je wyświetla, a Pana narzędzie robi
za "fajniejszą" wersję weź dane z tabeli.

Biaje wymiękają w przedbiegach.

Oczywiście.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:33

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Panie Wojtku, znowu Pan ogień wynalazł? Krzesiwem czy dwa patyczki?

Panie Andrzeju, znowu Pan nie zrozumiał?

Tabela przestawna z OLAPa a funkcja detaliczna z OLAPa - to dwie różne rzeczy. Tabeli
przestawnej nie można sparametryzować, czyli ustawić raportu JAK SIĘ CHCE. A funkcyjkami
można.

Nie można powiada Pan. I raport chce Pan na tych funkcjach robić ?
Powodzenia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:34

Wojciech Gardziński:

Tabela przestawna z OLAPa a funkcja detaliczna z OLAPa - to dwie różne rzeczy. Tabeli
przestawnej nie można sparametryzować, czyli ustawić raportu JAK SIĘ CHCE. A funkcyjkami
można.

No tak, nie da się sparametryzować...
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:38

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tabela przestawna z OLAPa a funkcja detaliczna z OLAPa - to dwie różne rzeczy. Tabeli
przestawnej nie można sparametryzować, czyli ustawić raportu JAK SIĘ CHCE. A
funkcyjkami można.

No tak, nie da się sparametryzować...

Alem się uśmiał!
Dla Pana Andrzeja KLIKNIĘCIE OPERATORA (wybór z listy) jest PARAMETREM!
Ale jaja!

Funkcje parametru

Parametrem jest określony, zadeklarowany i zdefiniowany w programie (kodzie źródłowym),

element (identyfikator), umożliwiający przekazanie argumentu do podprogramu oraz wyniku z

podprogramu do zadania wywołującego podprogram (nadrzędnego)[1]. Parametr może zostać

zdefiniowany dla podprogramu lub programu. W tym drugim przypadku parametr służy do

komunikacji danego programu (procesu) z systemem operacyjnym lub innym programem

wywołującym.[3]

To z WIKI, jakby się Pan nauczył czytać
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parametr_%28informatyka%2...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 15:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:57

Sławomir Broda:

Tabela przestawna z OLAPa a funkcja detaliczna z OLAPa - to dwie różne rzeczy. Tabeli
przestawnej nie można sparametryzować, czyli ustawić raportu JAK SIĘ CHCE. A
funkcyjkami można.

Nie można powiada Pan. I raport chce Pan na tych funkcjach robić ?
Powodzenia.
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Nie.... wcale....
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.swf

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:01

Wojciech Gardziński:

Alem się uśmiał!
Dla Pana Andrzeja KLIKNIĘCIE OPERATORA (wybór z listy) jest PARAMETREM!
Ale jaja!

Kolejna mądrość "eksperta"
Jeśli wybór na liście zostanie zapamiętany - tak, jest parametrem raportu.
Użytkownik do publikacji raportu nie potrzebuje więcej.

To Pan potrzebuje - żeby robić przeliczenia w excelu... ale po znalezieniu krzemienia musi Pan
jeszcze wykrzesać iskry - znaczy zapisać do kostki.

Jeszcze kilka odkryć przed Panem, proszę się nie zniechęcać :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 16:09

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Tabela przestawna z OLAPa a funkcja detaliczna z OLAPa - to dwie różne rzeczy. Tabeli
przestawnej nie można sparametryzować, czyli ustawić raportu JAK SIĘ CHCE. A
funkcyjkami można.

Nie można powiada Pan. I raport chce Pan na tych funkcjach robić ?
Powodzenia.

Nie.... wcale....
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.swf

Piękne. Tak ja już mówiłem.
WEŹDANEZTABELI_ver2

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:11

Czy mogliby Panowie zrobić taki raport?

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 16:38

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:38

Wojciech Gardziński:

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

To trochę niewygodne - miary w wierszach, czyli klienci w kolumnach

Ale odkrył Pan miary kalkulowane. Wow. :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:01

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

To trochę niewygodne - miary w wierszach, czyli klienci w kolumnach
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Ale odkrył Pan miary kalkulowane. Wow. :)

Spodziewałem się, że będzie Pan miał mnóstwo problemów...
Oczywiście, na koniec dostaną Panowie śliczny filmik, jak to zrobić w AFINIE...
Ale, Panowie, nie krępujcie się - narzekajcie, że ja taki "złośliwy" raport wymyśliłem, itp.!
Bo ja zbój jestem. Trzeba było mnie zbanować - to Wam szło lepiej.

PS Jest 17.27
Chłopcy na pewno zostali nagle zasypani nie cierpiącą zwłoki robotą / musieli wyjść po dziecko z
przedszkola / uciekać przed pożarem / spać, bo nie spali 3 dni / pić, bo akurat przyjechał
szwagier z wojska / dowolne inne wytłumaczenia...

Poczekamy...
Ciekawe i w ilu biajowniach w tej chwili "pracują" nad tematem, hehehe?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 17:31

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:08

Wojciech Gardziński:

Spodziewałem się, że będzie Pan miał mnóstwo problemów...

to niewygodne dla czytelności raportu jeśli ma być xx klientów - znacznie bardziej czytelny jest:
w kolumnach: sprzedaż X, sprzedaż Y, sprzedaż X+Y, sprzedaż X-Y
Albo jak już w wierszach: sprzedaż X, sprzedaż Y, sprzedaż X+Y, sprzedaż X-Y, to w kolumnach
czas
Dwie ostatnie to miary kalkulowane, standard w BIajach.

Czekam na wynalezienie koła :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:27

 

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

7 z 7 2013-03-09 23:15


