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Andrzej O.:

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 :)

Raport ZOSTAŁ ZDEFINIOWANY. Pan go NIE POTRAFI ZROBIĆ.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:31

Wojciech Gardziński:

Raport ZOSTAŁ ZDEFINIOWANY. Pan go NIE POTRAFI ZROBIĆ.

Coś się Panu miesza w głowie, Pan tu nie zamawia raportów tylko dowala się do możliwości
BIajów.
Nie znając ich.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 17:37

Wojciech Gardziński:

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

?

Czy Pan odróżnia kostki od funkcjonalności systemów BI oraz kontrolek do wizualizacji!?

Wg. Pańskiego podejścia SQL 2012 ma inne kostki niż wersje <= 2008 R2. Bo jak Pan odpali
kostkę w Management Studio 2012 to widać ją tak:
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http://www.devexpress.com/Products/NET/Dashboard/ - tutaj ma Pan dopiero cuda. Jeszcze
ładniejsze i jeszcze większe możliwości niż Excel. Może Pan pobierać dane skąd chce. I
wizualizować je na miliony sposobów. Ale to nie jest OLAP. Czy Pan tego nie ogarnia?

Kostka to logiczna struktura dla danych. Nie zaś jej wizualizacja.

Taki raport, o który Pan pyta, zrobi Pan m.in. w narzędziach za 100 zł. Taniej niż Excel.

P.S. Zrobi = wyklika.

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 17:59

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:55

Wojciech Gardziński:

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!

Wiedzialem, ze sie spodoba

Oryginal napisany przez Kim Il Sunga na cześć Kim Dzong Ila :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:09

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

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 :)

Raport ZOSTAŁ ZDEFINIOWANY. Pan go NIE POTRAFI ZROBIĆ.

To proszę tak przerobić ten swój raport, żeby wszystkie wartości były w JEDNEJ komórce. Ich
wyświetlanie ma się zmieniać po najechaniu kursora myszy.
-----------------------------------------------------------
Raport ZOSTAŁ ZDEFINIOWANY. Pan go NIE POTRAFI ZROBIĆ.
-----------------------------------------------------------

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 18:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 18:13

czgoz te biajki nie wymysla, zeby ukryc, ze ni potrafia...?!!!

ciency jestescie, chlopcy. i cienkie sa te wasze biaje.

(na tablecie, jak kaczo)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:21
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.
(Dziadek leśny paluchy ma obolałe od rąbania pni.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 20:43

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:23

Wojciech Gardziński:

czgoz te biajki nie wymysla, zeby ukryc, ze ni potrafia...?!!!

ciency jestescie, chlopcy. i cienkie sa te wasze biaje.

(na tablecie, jak kaczo)

Może za mała czcionka na tym tablecie?

Napisałem, że w narzędziach za 100 zł Pan to znajdzie, a Pan że nie potrafią. Oryginalnie.

Pomidor?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:28

Wojciech Gardziński:

czgoz te biajki nie wymysla, zeby ukryc, ze ni potrafia...?!!!

ciency jestescie, chlopcy. i cienkie sa te wasze biaje.

-----------------------------------------------------------
Raport ZOSTAŁ ZDEFINIOWANY. Pan go NIE POTRAFI ZROBIĆ.
-----------------------------------------------------------

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:32

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

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!

Wiedzialem, ze sie spodoba

Oryginal napisany przez Kim Il Sunga na cześć Kim Dzong Ila :)

Się domyśliłem.
Ale pasuje do kolegi, jak ulał.

Pan umie gadać? Nie może być. I to z żulem, hehehe. Trafił swój na swego.

******************************
Chłopcy, nie gadajcie tyle, TYLKO ZRÓBCIE!
Nie umiecie, więc mydlicie mydełko.

Takie proste, takie badziewiaste, takie w ogóle prostackie, takie wulgarne wręcz...
A nikt zrobić nie umie. A takie specjalisty!... Jak się czyta Wasze profilki, to się ugina od
specjalizacji, certyfikatów i stanowisk.
Po co Wam te Wasze biaje, co to same problemy mają?
Dajcie ten przykład pierwszemu lepszemu analitykowi - nawet nie piśnie, że się nie da - wrzuci
wszystko do Excelka, tu powyszpionkuje, tam polinkuje i za 3 minuty zrobione. A Wy dalej się
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będziecie puszyć, że te Wasze biaje, to hoho.

Jeżeli nie mam racji, to to po prostu zróbcie!

Hehehe.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 20:52

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:51

Macie, chłopcy... na zdrowie!
PIĘĆ GODZIN Wam nie starczyło, nagadaliście się, jak przekupki, a EFEKTU ZERO.

Pozdrówcie Wujka Biaja!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Tak, tak, wiem, że będziecie się teraz wymądrzać, że wy to w ogóle z palcem i takie tam...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:31

Świetna metoda!

Pan tu zapoda jeszcze kilka takich kilka konkursów z nagrodą ze zgniłego ziemniaka za zrobienie
tabelki, wykresu i jakiegoś raportu. Może Pan nawet wydrukować dyplomy - proszę wpisać swoje
nazwisko, na pewno Pan wygra :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:46

Andrzej O.:

Świetna metoda!

Pan tu zapoda jeszcze kilka takich kilka konkursów z nagrodą ze zgniłego ziemniaka za
zrobienie tabelki, wykresu i jakiegoś raportu. Może Pan nawet wydrukować dyplomy - proszę
wpisać swoje nazwisko, na pewno Pan wygra :DDD

Nie zrobił, więc się wymądrza.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:12

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Świetna metoda!

Pan tu zapoda jeszcze kilka takich kilka konkursów z nagrodą ze zgniłego ziemniaka za
zrobienie tabelki, wykresu i jakiegoś raportu. Może Pan nawet wydrukować dyplomy -
proszę wpisać swoje nazwisko, na pewno Pan wygra :DDD

Nie zrobił, więc się wymądrza.

A dlaczego Pan nie zrobi mojego raportu ?
Za trudny ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:01
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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Świetna metoda!

Pan tu zapoda jeszcze kilka takich kilka konkursów z nagrodą ze zgniłego ziemniaka za
zrobienie tabelki, wykresu i jakiegoś raportu. Może Pan nawet wydrukować dyplomy -
proszę wpisać swoje nazwisko, na pewno Pan wygra :DDD

Nie zrobił, więc się wymądrza.

A dlaczego Pan nie zrobi mojego raportu ?
Za trudny ?

Upłynęło fefnaście godzin i nic. Czyżby nie tylko Bi miały problem z generowaniem idiotycznych i
urojonych raportów ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:11

Łukasz D.:

"Nie mam czasu"

Pan ŁD, czyli Pan Informatyk (PI) „nie ma czasu”, żeby porządnie opracować swoją niechlujną i
niegrzeczną połajankę rozmowy analityków *

Ale ma czas, nie to, żeby pokazać, co umie, tylko pokazać, jak dalej przemądrzale poucza.
Czyżby on jednak TEŻ był trollem???
Chyba naprawdę pójdę po proszki, bo tego już za wiele!

Czy Pan odróżnia kostki od funkcjonalności systemów BI oraz kontrolek do
wizualizacji! ?

Wojtek, kku.... masz? Bo ja nie. No nie, skąd, to przecież wiedza tajemna zarezerwowana dla PI
:)
Problem w tym, że PI nie tylko odróżnia, ale i zaproblemia. Ma kłopoty od przejścia między
różnymi „bajkami”.
A analityk „odróżnia”, albo nie, ale przechodzi płynnie (w Excelu) i robi dowolny raport. :)

Wg. Pańskiego podejścia SQL 2012 ma inne kostki niż wersje <= 2008 R2. Bo jak Pan odpali
kostkę w Management Studio 2012

> to widać ją tak:

Przez pewien czas był komunikat
(The requestet itd.: typowa niechlujna implementacja ala biaj zrobiony przez PI :) )
ale później ukazał się wspaniały obraz "kontrolki" w SQL 2012.
To dowód, że kostka, to nie kontrolka. Aaaaa. Zrozumiałem. Tyle lat żyłem w nieświadomości.
Ktoś jeszcze zrozumiał? No właśnie, to była lekcja PI dla ciemnego ludu.

O co PI chodziło? Nieważne. To przecież INNA bajka biajka.

http://www.devexpress.com/Products/NET/Dashboard/ - tutaj ma Pan dopiero cuda. Jeszcze
ładniejsze i > jeszcze większe możliwości niż Excel.

Bez komentarza? Hahaha. Zachwalamy WSZYSTKO, byle nie Excela. Znajdźmy coś w
Internecie.... Bo Excel to to samo, co inne gadżety wymyślone 5 minut temu.

Może Pan pobierać dane skąd chce.

(w Excelu nie można pobierać skąd chcę, bo mi PI nie da, (bo niebezpiecznie! lepiej w biaju lub w
narzędziu za 100 zł).

I wizualizować je na miliony sposobów. Ale to nie jest OLAP. Czy Pan tego nie ogarnia?

Nie, nie ogarnia(my) A OLAPIe jeszcze będzie, Panie, „NIE MAM CZASU” Proszę zajrzeć w wolnej
chwili :)

Kostka to logiczna struktura dla danych.

Jeszcze raz? Po TAKIM rysunku, przy którym się Pan nieźle naklikał i w końcu Pan go
"implementował"? Nie pożyteczniej było spróbować swoich sił w raporcie "konkursowym"? Może
przynajmniej Pan by coś zrozumiał??? A może Pan próbował i zrezygnował? Więcej wytrwałości!

Nie zaś jej wizualizacja.

Królowa Bona umarła, wie Pan?

Taki raport, o który Pan pyta, zrobi Pan m.in. w narzędziach za 100 zł. Taniej niż Excel.

P.S. Zrobi = wyklika.
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Nie chodzi o to ile kosztuje narzędzie. Przecież BI – jest uber alles, Proszę pokazać teraz, kiedy
już Wojtek pokazał, (bo wcześniej Pan nie miał czasu) ile trzeba się naklikac w Pańskim
przesławnym toruńskim narzędziu, jak to zrobić.
FILMIK! a siadam na widowni w loży szyderców.

No jak? Koniec gadania, trochę KONKRETÓW, albo proszę dołączyć do stada trolli i robić swoje
like'i. To Panu wychodzi :)

Przypisy
--------------------------------------------------------
* Link do 1 części analizy przypadku Pana Informatyka, będą następne części, ciekawsze!:

http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 09.03.13 o godzinie 14:48

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

Krzysztof Rumiński:

(...)

Wyciąłem fragment Pańskiego postu, zostawiając tylko to co ma sens.

Zachowuje się Pan tak, jakby już wrzucił te linki z wdrożeń i dyskusji analityków, których
przeszkolił...

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 09.03.13 o godzinie 14:47

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

Łukasz D.:

Wyciąłem fragment Pańskiego postu, zostawiając tylko to co ma sens.

Starczyło Panu 2 minuty na wycinanie. Brawo.
Szybko Pan traci czas, którego nie ma.
Bez odbioru, Panie Trollujący.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:51

Krzysztof Rumiński:

(...)
Bez odbioru, Panie Trollujący.

Pan to lubi się powtarzać.

Proszę zajrzeć na stronę, która podałem i przejrzeć możliwości Dx. Jak nie znajdzie Pan tam
dowodów na poparcie moich słów, to niestety, ale nawet film w rozdzielczości Full HD Panu nie
pomoże.

A może po prostu trudno Panu przyjąć obiektywy argument? Wie Pan, ja, w odróżnieniu od Pana
i Pańskiego kolegi (którego cały czas boi się Pan ocenić) nie argumentuje swoich poglądów
moimi innymi poglądami. Używam do tego obiektywnych, popartych konkretami dowodów.
Rozumiem, że dla Pana taki podejście to nowość. Ale proszę spróbować! Na początku może mieć
Pan wrażenie, straconego czasu i bezsensu swoich dotychczasowych sądów, ale z czasem ten ból
minie. Każdy ma prawo się mylić. Nawet najwięksi na świecie eksperci od AFINA.

P.S. Np. tutaj ma Pan filmik pokazujący co można wyciągnąć w kilka sekund:
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« Poprzednia     1  … 145  146  147  148  149  150     Następna »

Oczywiście każda kontrolka może korzystać z innego źródła danych.

A dla ludzi, którzy mają większą wiedzę i chcą sobie zaciągnąć dane np. z najbliższej
mikrofalówki można sobie dowolną rzecz oprogramować. W VB. I C#.

Data filmiku 2009. Przez ostatnie 4 lata trochę zdążyli dorzucić.

Parametrem raportu może być np. faza księżyca jak ma Pan ochotę.

Pytania?

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 09.03.13 o godzinie 15:18

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 14:58

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

(...)
Bez odbioru, Panie Trollujący.

Parametrem raportu może być np. faza księżyca jak ma Pan ochotę.

Pytania?

6 godzin i nic.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:04
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