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Wojciech Gardziński:

Czyli,

żeby stworzyć system zarządzania uprawnieniami według pana pomysłu 100MB danych
będzie tak naprawdę zajmowało (1*1 + 3*0,33 + 6*0,2)*100MB ~ 320MB. Tak?

W tym modelu - tak.
Ale - podkreślam - my NIE PROMUJEMY takiego modelu - stosujemy go wtedy, gdy ITki nie
chcą współpracować, postawić serwerka analitycznego, nie mają czasu, takie tam.
My wiemy, po co są serwery, tylko wiemy też, że ITki nie zawsze chcą je nam dać.

Ojej, naprawdę? Nie chcą dać? Źli ci informatycy.
Pewnie mówią, że trzeba i licencję na SQLSrv (bo mają licencje runtime'owe) i na WinSrv i
wogóle serwer fizyczny... Źli informatycy - wstydźcie się! :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:43

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ależ tago nie neguję. Biaj fantastycznie zwiększa ROI prooducenta biaja! Wszak do tego
został stworzony.

Tak wiemy. Mafia, spisek i inne paranoje.

Paranoją jest tego nie widzieć. Co, nie widział Pan mojego bana? Biedactwo.

Bana dostał Pan za wypowiedzi na poziomie gimnazjum(+-), a nie za "anty-biajowe" poglądy.

Raportowanie ad-hoc to domena excela i nikt nigdy tego nie negował.

Coraz bardziej mi się chce śmiać...

Ja bym zaczął płakać.

A rycz Pan. Płacz to objaw bezsilności, a Pan jest bezsilny, jak dziecię. Dlatego woli Pan
naśladować mamusię - może nie zbije?

Gdyby to była rozmowa na żywo za wciąganie w nią rodziny dostał by Pan kulturalnie w mordę.
Jako, że jest to pseudo-rozmowa na forum internetowym to niestety mogę tylko wyrazić
współczucie dla Pana żałosnego poziomu jej prowadzenia.

Pan neguje wszytko co nie jest afino-podobne.

Aha.

Zatkało ?

Chyba kakało.

Pana preferencje - Pana sprawa. Ja nie mam uprzedzeń.

Co lepsze?

I po raz kolejny argument z rzyci wzięty.

Pytanie to argument? Mi się już wszystko wali...

Stwierdzenie, że "wszyscy do excela" to argument.

A trrrrfugaśny mahunif ponahdurił qweiotryqe. Zmierzamy do sensu.

Wątpię.

html, txt, csv też jest na końcu każdego BI.
I jeszcze parę innych formatów.

O tak! PDF! Wie Pan, jak ludzie chcą z tych pdfków dane do excelków?

Jacy ludzie ? Analityk-yeti ? Dyr-fin co to se sam raporty robi ?

Kolorowi. Proszę poczytać grupki excelkowe - przecież Pan tam jesteś guru.

Po raz kolejny wyciąganie wniosków ala WG. Jak ktoś chce przenieść dane z pdf do excela na
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:53

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Czyli,

żeby stworzyć system zarządzania uprawnieniami według pana pomysłu 100MB danych
będzie tak naprawdę zajmowało (1*1 + 3*0,33 + 6*0,2)*100MB ~ 320MB. Tak?

W tym modelu - tak.
Ale - podkreślam - my NIE PROMUJEMY takiego modelu - stosujemy go wtedy, gdy ITki nie
chcą współpracować, postawić serwerka analitycznego, nie mają czasu, takie tam.
My wiemy, po co są serwery, tylko wiemy też, że ITki nie zawsze chcą je nam dać.

Ojej, naprawdę? Nie chcą dać? Źli ci informatycy.
Pewnie mówią, że trzeba i licencję na SQLSrv (bo mają licencje runtime'owe) i na WinSrv i
wogóle serwer fizyczny... Źli informatycy - wstydźcie się! :D

Nie, no, rewo(e)lu(a)cja! Pan Andrzej coś zaczął o kosztach!!!!!?????!
To już rowery carbonowe (pisownia oryginalna) niemodne?

ITki mówią jeszcze sto innych rzeczy.
Tak, czy siak, wysyła się najmłodszego do Biedronki "weź tam kup ten dysk terabajtowy (czyli
na TRZY TYSIĄCE modeli Krzyśka B. starczy) za 3 stówy (10gr/model), tylko fakturę weź(!),
itepe" i za 3 minuty temat rozwiązany. A ITki dalej żyją w swoim świecie błogiej nieświadomości
i publicznie gardzą nami i szydzą z naszej exceliozki.
Bo exceliozka jest be, blebleble

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.04.13 o godzinie 08:59

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:58

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Ale - podkreślam - my NIE PROMUJEMY takiego modelu - stosujemy go wtedy, gdy ITki nie
chcą współpracować, postawić serwerka analitycznego, nie mają czasu, takie tam.

Dobre. Idzie Pan do firmy, prezes klepie zgodę na wdrożenie afina, a mimo to jakiś zły ajtik
stojący ponad zarządem i biznesem pokazuje faka i na złość nie daje Wam serwera.

My wiemy, po co są serwery, tylko wiemy też, że ITki nie zawsze chcą je nam dać. NAM, czyli
analitykom, bo my ZAWSZE patrzymy od
tej strony. To analityk ma płacone za informacje i on musi mieć kompetencje i narzędzia, O
CZYM SZANOWNI PAŃSTWO ZAPOMINAJĄ.

Odkrywcze stwierdzanie. W większości firm po wdrożeniu BI, analityk raporty robi przy pomocy
kart tarota i fusów z kawy.
BI jest po to, PEWNA GRUPA zarobiła, INNA GRUPA pojechała na drogie szkolenia koniecznie na
Kajmanach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 09:01

Sławomir Broda:

Odkrywcze stwierdzanie. W większości firm po wdrożeniu BI, analityk raporty robi przy
pomocy kart tarota i fusów z kawy.
BI jest po to, PEWNA GRUPA zarobiła, INNA GRUPA pojechała na drogie szkolenia koniecznie
na Kajmanach.

No, Panie Sławku, gratuluję!
Już straciłem nadzieję, że Pan kiedykolwiek coś sensownego napisze...

BRAWO!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:04

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Odkrywcze stwierdzanie. W większości firm po wdrożeniu BI, analityk raporty robi przy
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koniecznie na Kajmanach.

No, Panie Sławku, gratuluję!
Już straciłem nadzieję, że Pan kiedykolwiek coś sensownego napisze...

BRAWO!

Jeżeli ta ironiczna wypowiedź jest dla Pan najbardziej sensowna to przestaję tu pisać.
Szkoda klawiatury.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:16

Sławomir Broda:

Jeżeli ta ironiczna wypowiedź jest dla Pan najbardziej sensowna to przestaję tu pisać.
Szkoda klawiatury.

Ech, zaś słowa na wiatr...

PS
Czyżby Sławek dał se autobana? To, chyba, za wypowiedzi na poziomie gimnazjum, bo innych
banów tu, przecież, nie dają.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.04.13 o godzinie 09:25

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:17

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Czyli,

żeby stworzyć system zarządzania uprawnieniami według pana pomysłu 100MB
danych będzie tak naprawdę zajmowało (1*1 + 3*0,33 + 6*0,2)*100MB ~ 320MB.
Tak?

W tym modelu - tak.
Ale - podkreślam - my NIE PROMUJEMY takiego modelu - stosujemy go wtedy, gdy ITki
nie chcą współpracować, postawić serwerka analitycznego, nie mają czasu, takie tam.
My wiemy, po co są serwery, tylko wiemy też, że ITki nie zawsze chcą je nam dać.

Ojej, naprawdę? Nie chcą dać? Źli ci informatycy.
Pewnie mówią, że trzeba i licencję na SQLSrv (bo mają licencje runtime'owe) i na WinSrv i
wogóle serwer fizyczny... Źli informatycy - wstydźcie się! :D

Nie, no, rewo(e)lu(a)cja! Pan Andrzej coś zaczął o kosztach!!!!!?????!
To już rowery carbonowe (pisownia oryginalna) niemodne?

ITki mówią jeszcze sto innych rzeczy.
Tak, czy siak, wysyła się najmłodszego do Biedronki "weź tam kup ten dysk terabajtowy (czyli
na TRZY TYSIĄCE modeli Krzyśka B. starczy) za 3 stówy (10gr/model), tylko fakturę weź(!),
itepe" i za 3 minuty temat rozwiązany. A ITki dalej żyją w swoim świecie błogiej
nieświadomości i publicznie gardzą nami i szydzą z naszej exceliozki.
Bo exceliozka jest be, blebleble

1. Genialne. Właśnie prowadzę wdrożenie, gdzie analizujemy ok. 200 GB danych. Mamy ok 180
potencjalnych odbiorców raportu (ok. 160 różnych uprawnień, patrząc pod kątem dostępu do
danych). To daje nam tylko 200 * 160 = 32000 GB danych! Jedyne 32 dyski z biedronki. Nie
wiem, kto pierwszy by wyleciał z gabinetu prezesa po zaproponowaniu Pańskiego modelu - ja czy
te dyski.

2. Najpierw mówił Pan, że dostęp do folderów, a więc kopiowanie danych, wystąpi w momencie
gdy bazą sa DBF, XLS itp. Teraz mówi Pan, że w sytuacji gdy IT nie pomogą. To jak wygląda
model gdy IT pomogą, ale bazą nadal jest DBF?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:32

Wojciech Gardziński:

Czyżby Sławek dał se autobana? To, chyba, za wypowiedzi na poziomie gimnazjum, bo innych
banów tu, przecież, nie dają.
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Z ciekawości zapytam, ile dziadek-wojtek ma lat? Wygląda na 60, ale to może być mylące.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:36

Łukasz D.:

1. Genialne. Właśnie prowadzę wdrożenie, gdzie analizujemy ok. 200 GB danych. Mamy ok
180 potencjalnych odbiorców raportu (ok. 160 różnych uprawnień, patrząc pod kątem dostępu
do danych). To daje nam tylko 200 * 160 = 32000 GB danych! Jedyne 32 dyski z biedronki.
Nie wiem, kto pierwszy by wyleciał z gabinetu prezesa po zaproponowaniu Pańskiego modelu
- ja czy te dyski.

Najpierw Pan. A dyski - do roboty!
Już jutro się okaże, że, z tych 160 uprawnień, to ról unikalnych jest 16, a pojutrze, że 10 spoko
wystarcza. Dyski dostaną wolne od zadyszki i wsio budiet w pariadkie.

2. Najpierw mówił Pan, że dostęp do folderów, a więc kopiowanie danych, wystąpi w
momencie gdy bazą sa DBF, XLS itp. Teraz mówi Pan, że w sytuacji gdy IT nie pomogą. To jak
wygląda model gdy IT pomogą, ale bazą nadal jest DBF?

Gdy ITki myślą, to wydzielamy kawałek SQLSa, zbieramy SQLkami te DBFki i powstaje
narmalna HDA. Jakiś problem?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:37

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

1. Genialne. Właśnie prowadzę wdrożenie, gdzie analizujemy ok. 200 GB danych. Mamy ok
180 potencjalnych odbiorców raportu (ok. 160 różnych uprawnień, patrząc pod kątem
dostępu do danych). To daje nam tylko 200 * 160 = 32000 GB danych! Jedyne 32 dyski z
biedronki. Nie wiem, kto pierwszy by wyleciał z gabinetu prezesa po zaproponowaniu
Pańskiego modelu - ja czy te dyski.

Najpierw Pan. A dyski - do roboty!
Już jutro się okaże, że, z tych 160 uprawnień, to ról unikalnych jest 16, a pojutrze, że 10
spoko wystarcza. Dyski dostaną wolne od zadyszki i wsio budiet w pariadkie.

W BI to nawet tylko 4 role. U Pana 160. Bo wg. Pańskich słów mam se uprawnieniami folderów
wybierać, kto do jakich tras (w tym przypadku) ma dostęp.

2. Najpierw mówił Pan, że dostęp do folderów, a więc kopiowanie danych, wystąpi w
momencie gdy bazą sa DBF, XLS itp. Teraz mówi Pan, że w sytuacji gdy IT nie pomogą. To
jak wygląda model gdy IT pomogą, ale bazą nadal jest DBF?

Gdy ITki myślą, to wydzielamy kawałek SQLSa, zbieramy SQLkami te DBFki i powstaje
narmalna HDA. Jakiś problem?

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA? Dowiemy się w końcu?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:40

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

1. Genialne. Właśnie prowadzę wdrożenie, gdzie analizujemy ok. 200 GB danych. Mamy
ok 180 potencjalnych odbiorców raportu (ok. 160 różnych uprawnień, patrząc pod kątem
dostępu do danych). To daje nam tylko 200 * 160 = 32000 GB danych! Jedyne 32 dyski z
biedronki. Nie wiem, kto pierwszy by wyleciał z gabinetu prezesa po zaproponowaniu
Pańskiego modelu - ja czy te dyski.

Najpierw Pan. A dyski - do roboty!
Już jutro się okaże, że, z tych 160 uprawnień, to ról unikalnych jest 16, a pojutrze, że 10
spoko wystarcza. Dyski dostaną wolne od zadyszki i wsio budiet w pariadkie.

W BI to nawet tylko 4 role. U Pana 160. Bo wg. Pańskich słów mam se uprawnieniami
folderów wybierać, kto do jakich tras (w tym przypadku) ma dostęp.
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2. Najpierw mówił Pan, że dostęp do folderów, a więc kopiowanie danych, wystąpi w
momencie gdy bazą sa DBF, XLS itp. Teraz mówi Pan, że w sytuacji gdy IT nie pomogą.
To jak wygląda model gdy IT pomogą, ale bazą nadal jest DBF?

Gdy ITki myślą, to wydzielamy kawałek SQLSa, zbieramy SQLkami te DBFki i powstaje
narmalna HDA. Jakiś problem?

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA? Dowiemy się w końcu?

Dlaczego "w końcu" - nie było o tym mowy dotychczas. Zaś Pan się czepia swoich błędów.
A co do meritum - normalnie.
Skoro Pan nie wie, podaję instrukcję: klika Pan na serwer po lewej w mendżment cośtamie,
dalej: nowa baza danych, nadajemy nazwę "hurtownia" i tak dalej.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:46

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

1. Genialne. Właśnie prowadzę wdrożenie, gdzie analizujemy ok. 200 GB danych.
Mamy ok 180 potencjalnych odbiorców raportu (ok. 160 różnych uprawnień, patrząc
pod kątem dostępu do danych). To daje nam tylko 200 * 160 = 32000 GB danych!
Jedyne 32 dyski z biedronki. Nie wiem, kto pierwszy by wyleciał z gabinetu prezesa po
zaproponowaniu Pańskiego modelu - ja czy te dyski.

Najpierw Pan. A dyski - do roboty!
Już jutro się okaże, że, z tych 160 uprawnień, to ról unikalnych jest 16, a pojutrze, że 10
spoko wystarcza. Dyski dostaną wolne od zadyszki i wsio budiet w pariadkie.

W BI to nawet tylko 4 role. U Pana 160. Bo wg. Pańskich słów mam se uprawnieniami
folderów wybierać, kto do jakich tras (w tym przypadku) ma dostęp.

A dlaczego nie 3? To taka sama liczba z kosmosu (z niczego powyżej nie wynika), jak 4. a
lepiej brzmi... Ależ śliczna konfabulacyjka, Szefuniu

To calkiem proste - mam 4 poziomy:

- Zarzad
- Dyrektorzy
- Kierownicy
- Kierowcy/Handlowcy (ponad 99% uzytkownikow)

2. Najpierw mówił Pan, że dostęp do folderów, a więc kopiowanie danych, wystąpi w
momencie gdy bazą sa DBF, XLS itp. Teraz mówi Pan, że w sytuacji gdy IT nie
pomogą. To jak wygląda model gdy IT pomogą, ale bazą nadal jest DBF?

Gdy ITki myślą, to wydzielamy kawałek SQLSa, zbieramy SQLkami te DBFki i powstaje
narmalna HDA. Jakiś problem?

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA? Dowiemy się w końcu?

Dlaczego "w końcu" - nie było o tym mowy dotychczas. Zaś Pan się czepia swoich błędów.
A co do meritum - normalnie.
Skoro Pan nie wie, podaję instrukcję: klika Pan na serwer po lewej w mendżment cośtamie,
dalej: nowa baza danych, nadajemy nazwę "hurtownia" i tak dalej.

Ja Pana pytam jak do istniejacej bazy (mialem na mysli SQLAS) nadac uprawniania na elementy,
a nie jak ja stworzyc.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:09

Łukasz D.:

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA? Dowiemy się w końcu?

Dlaczego "w końcu" - nie było o tym mowy dotychczas. Zaś Pan się czepia swoich błędów.
A co do meritum - normalnie.
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Ja Pana pytam jak do istniejacej bazy (mialem na mysli SQLAS) nadac uprawniania na
elementy, a nie jak ja stworzyc.

Normalnie, biorę brzeszczot i tnę.
(To tak, żeby się Pan miał o co powywnętrzać troszkę bez mojego udziału. Ja muszę sobie zrobić
kawę.)

PS
A, i naucz się Pan zadawać pytania. Było:

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.04.13 o godzinie 10:14

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:13

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA? Dowiemy się w końcu?

Dlaczego "w końcu" - nie było o tym mowy dotychczas. Zaś Pan się czepia swoich
błędów.
A co do meritum - normalnie.
Skoro Pan nie wie, podaję instrukcję: klika Pan na serwer po lewej w mendżment
cośtamie, dalej: nowa baza danych, nadajemy nazwę "hurtownia" i tak dalej.

Ja Pana pytam jak do istniejacej bazy (mialem na mysli SQLAS) nadac uprawniania na
elementy, a nie jak ja stworzyc.

Normalnie, biorę brzeszczot i tnę.
(To tak, żeby się Pan miał o co powywnętrzać troszkę bez mojego udziału. Ja muszę sobie
zrobić kawę.)

Na zdrowie!

PS
A, i naucz się Pan zadawać pytania. Było:

JAK PAN WYDZIELA TEN KAWAŁEK SQLSA?

Rzeczywiście tak było. Ale to raczej oczywista pomyłka. Nawet google nie wie co to SQLSA:

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion...

Ale niech Pan wytłumaczy jak w SQLSA nadać te uprawnienia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:29

Łukasz D.:

Na zdrowie!

Że, kurna, co?!?!?!?!?

Że mam się nie udławić, mam sobie nie wbić łyżeczki do oka, nie polać się wrzątkiem i nie
dostać zatrucia???????
Kiler, oc..jałeś? I co ja mam teraz zrobić?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:01

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Na zdrowie!

Że, kurna, co?!?!?!?!?

Że mam się nie udławić, mam sobie nie wbić łyżeczki do oka, nie polać się wrzątkiem i nie
dostać zatrucia???????
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« Poprzednia     1  … 165  166  167  168  169  170

To jak z tymi uprawnieniami?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:03

Łukasz D.:

Nawet google nie wie co to SQLSA:
Ale niech Pan wytłumaczy jak w SQLSA nadać te uprawnienia.

Bebebełełełełkot?

Ech, biajki Wy moje, biajki...
Nawet nie macie gdzie zaglądnąć, żeby się pocieszyć w tej swojej traumie... - na biplu
http://bi.pl/ już od dwóch miechów wieje pustynny wiatr... Sławek znalazł ładniejszą ode mnie
http://www.goldenline.pl/forum/1156750/lista-rozwijana... .
Cicho, pusto, zimno... taka zwykła padaczka biajowa.
Ale, nie dygajcie - jak jest długo cicho, to należy się spodziewać jakiejś super radosnej reklamki
QVałka...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.04.13 o godzinie 12:08

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:03

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Nawet google nie wie co to SQLSA:
Ale niech Pan wytłumaczy jak w SQLSA nadać te uprawnienia.

Bebebełełełełkot?

Ech, biajki Wy moje, biajki...
Nawet nie macie gdzie zaglądnąć, żeby się pocieszyć w tej swojej traumie... - na biplu
http://bi.pl/ już od dwóch miechów wieje pustynny wiatr... Sławek znalazł ładniejszą ode mnie
http://www.goldenline.pl/forum/1156750/lista-rozwijana... .
Cicho, pusto, zimno... taka zwykła padaczka biajowa.
Ale, nie dygajcie - jak jest długo cicho, to należy się spodziewać jakiejś super radosnej
reklamki QVałka...

O tak - już od dawna Pan bełkocze. Teraz już sam się Pan w tym gubi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:16

Łukaszek chadza sobie teraz za mną wszędzie, na grupę AFIN.NET też. Co i gdzie nie napiszę, to
on, że be, i w ogóle. Takie przywiązanie ja np. bardzo sobie cenię. Ta wierność w oczkach... a,
że smycz trochę potarga? Nie szkodzi. Zęby rosną, to tak musi być.

Łuki, spaaaaaaaaceeeeeeeeeeeer!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:09
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