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Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Powtórzę, bo Pan chyba nie zrozumiał.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja

i co dostępne z arkusików, i się kleci w Excelku.

Był Pan kiedykolwiek w jakiejś firmie? Pana praktyka jest zerowa.

Możliwe, ze byłem w większej ilości firm niż Pan.

Jako handlowiec, buahahahahaaa.

No to doprawdy żałosne dla pana, że jako handlowiec-presales lepiej wiem co z danymi można
zrobić a co nie i jakie dane są dostępne.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:41

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa,

W d.... za przeproszeniem, a nie wszędzie.

co dostępne z biaja i co dostępne z arkusików, i się kleci w Excelku.

Był Pan kiedykolwiek w jakiejś firmie? Pana praktyka jest zerowa.

A Pan w jakich był skoro takie brednie Pan wypisuje ?

Ja byłem w kolorowych.

Panie Sławku, Wiżualbejzikusie Ty nasz! A skąd i po co tak dobrze znasz Excelka i wiżualbejzika?
Po co Ci to? To przecież "be". A Ty znasz i doradzasz, i gość jesteś...

Po co w ogóle są analitycy, skoro biaje robią raporty, co to za dziwne ogłoszenia "Zatrudnię
analityka. Wymagania: doskonała znajomość Excela"??? O co chodzi?

Znasz VBA i Excelka DLATEGO WŁAŚNIE, że jest takie bagno, o którym ja piszę. Naprawdę tak
głęboko siedzisz, że już go nie widzisz? To taki żart, bo Ty widzisz doskonale, tylko Tobie jest z
tym dobrze.

PS
2./187

Ten post został edytowany przez Autora dnia 24.05.13 o godzinie 17:00

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:58

Andrzej O.:

No to doprawdy żałosne dla pana, że jako handlowiec-presales lepiej wiem co z danymi można
zrobić a co nie i jakie dane są dostępne.

Dobre, naprawdę dobre! Czy zgodziłby się Pan być specjalnym gościem na naszych studiach
http://www.exc.ue.wroc.pl/ w podtemacie "Transfer danych do systemów controllingowych"?

Ale by Pana zjedli... hehehe. Trochę szkoda by mi było czasu na tę smakowitą ucztę, ale to by
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tekstowych z ERPów, po datach z SAPa, przekonwertowanych na tekst i po minusach na końcu
liczb. Ale jatka, co za dzień.

Zobaczcie ten filmik. Rewelacja ;) Kto pamięta Dra Hackenbusha?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:16

Wojciech G.:

Ale by Pana zjedli... hehehe. Trochę szkoda by mi było czasu na tę smakowitą ucztę, ale to by
pokazało, jak bardzo biajowy punkt widzenia różni się od praktycznego.
Pana krew ;) spływałaby po excelkowych plikach budżetowych, po hierarchicznych eksportach
tekstowych z ERPów, po datach z SAPa, przekonwertowanych na tekst i po minusach na końcu
liczb. Ale jatka, co za dzień.

Wojtusiu kochany... naprawdę nie strasz mnie jak gimbus krwawym językiem - myślę, że raczej
posikali by się ze szczęścia jakbym im opowiedział jak się pracuje w profesjonalnym narzędziu do
ETLa, w którym każda transformacja danych (tekstowa, liczbowa, lookupowa, strukturalna - pola
na elementy, elementy na pola) jest wykonalna, każdy rodzaj zasilenia kostki - nawet
pokazywałem tu na wątku slajdy z Import Mastera

Zobaczcie ten filmik. Rewelacja ;) Kto pamięta Dra Hackenbusha?

Wojtusiu kochany... zawsze mówiłem, że muzyka definiuje człowieka... :D
Mentalny gimbus.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 24.05.13 o godzinie 22:29

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:31

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Ale by Pana zjedli... hehehe. Trochę szkoda by mi było czasu na tę smakowitą ucztę, ale to
by pokazało, jak bardzo biajowy punkt widzenia różni się od praktycznego.
Pana krew ;) spływałaby po excelkowych plikach budżetowych, po hierarchicznych
eksportach tekstowych z ERPów, po datach z SAPa, przekonwertowanych na tekst i po
minusach na końcu liczb. Ale jatka, co za dzień.

Wojtusiu kochany... naprawdę nie strasz mnie jak gimbus krwawym językiem - myślę, że
raczej posikali by się ze szczęścia jakbym im opowiedział jak się pracuje w profesjonalnym
narzędziu do ETLa, w którym każda transformacja danych (tekstowa, liczbowa, lookupowa,
strukturalna - pola na elementy, elementy na pola) jest wykonalna, każdy rodzaj zasilenia
kostki - nawet pokazywałem slajdy z Import Mastera

O, na pewno. Ale, żeby zaraz, "kochany"?
Ja nie mogę! KAŻDA transformacja, a NAWET SLAJDY! Szok. Założę się, że slajdy by najlepiej
wyszły.
Nawet nie chcę Panu zapodawać przykładziku, bo nie będziemy się znęcać nad Import Masterem,
hihihi.

Zobaczcie ten filmik. Rewelacja ;) Kto pamięta Dra Hackenbusha?

Wojtusiu kochany... zawsze mówiłem, że muzyka definiuje człowieka... :D
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Gimbus, to brzmi dumnie! ;)

PS
A, przypomniałem sobie!
Jakbym teraz zapodał Panu dowolny przykład jakiegoś, nieco tylko porąbanego, pliku do
odczytania danych, Pan byś się zasłonił, że Pan już gdzieś tam nie pracujesz, że za rogiem spadł
samolot, czy cokolwiek...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 24.05.13 o godzinie 21:15

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:08

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Ale by Pana zjedli... hehehe. Trochę szkoda by mi było czasu na tę smakowitą ucztę, ale
to by pokazało, jak bardzo biajowy punkt widzenia różni się od praktycznego.
Pana krew ;) spływałaby po excelkowych plikach budżetowych, po hierarchicznych
eksportach tekstowych z ERPów, po datach z SAPa, przekonwertowanych na tekst i po
minusach na końcu liczb. Ale jatka, co za dzień.

Wojtusiu kochany... naprawdę nie strasz mnie jak gimbus krwawym językiem - myślę, że
raczej posikali by się ze szczęścia jakbym im opowiedział jak się pracuje w profesjonalnym
narzędziu do ETLa, w którym każda transformacja danych (tekstowa, liczbowa, lookupowa,
strukturalna - pola na elementy, elementy na pola) jest wykonalna, każdy rodzaj zasilenia
kostki - nawet pokazywałem slajdy z Import Mastera

O, na pewno. Ale, żeby zaraz, "kochany"?
Ja nie mogę! KAŻDA transformacja, a NAWET SLAJDY! Szok. Założę się, że slajdy by najlepiej
wyszły.
Nawet nie chcę Panu zapodawać przykładziku, bo nie będziemy się znęcać nad Import
Masterem, hihihi.

Zobaczcie ten filmik. Rewelacja ;) Kto pamięta Dra Hackenbusha?

Wojtusiu kochany... zawsze mówiłem, że muzyka definiuje człowieka... :D
Mentalny gimbus.

Gimbus, to brzmi dumnie! ;)

PS
A, przypomniałem sobie!
Jakbym teraz zapodał Panu dowolny przykład jakiegoś, nieco tylko porąbanego, pliku do
odczytania danych, Pan byś się zasłonił, że Pan już gdzieś tam nie pracujesz, że za rogiem
spadł samolot, czy cokolwiek...

Może Pan podać przykład danych, które sprawiają problem narzędziom ETL? Czy znów "wiem,
ale nie powiem"?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:26

Łukasz D.:

PS
A, przypomniałem sobie!
Jakbym teraz zapodał Panu dowolny przykład jakiegoś, nieco tylko porąbanego, pliku do
odczytania danych, Pan byś się zasłonił, że Pan już gdzieś tam nie pracujesz, że za rogiem
spadł samolot, czy cokolwiek...

Może Pan podać przykład danych, które sprawiają problem narzędziom ETL? Czy znów "wiem,
ale nie powiem"?

Proszę bardzo
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T...

Printed [Date]

|-----------------------------------------------------------------|

|Account Number            Account name                           |

|-----------------------------------------------------------------|

|   initial balance   |       turnover      |     final balance   |

|-----------------------------------------------------------------|

|     debit|    credit|     debit|    credit|     debit|    credit|

|-----------------------------------------------------------------|
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|     0,00 |    100,00|      0,00|     20,10|      0,00|    120,10|

|-----------------------------------------------------------------|

|020-000                   [name2]                                |

|-----------------------------------------------------------------|

|   123,00 |    100,00|      0,00|      0,00|    123,00|    100,00|

|-----------------------------------------------------------------|

|030-000                   [name3]                                |

|-----------------------------------------------------------------|

|     0,01 |   1100,00|     11,00|     22,00|     11,01|   1122,10|

|-----------------------------------------------------------------|

|040-000                   [name4]                                |

|-----------------------------------------------------------------|

|  1234,56 |      0,00|   1234,56|      0,00|   1234,56|   1234,56|

|-----------------------------------------------------------------|

|050-000                   [name5]                                |

|-----------------------------------------------------------------|

|     0,00 |      0,00|      0,00|      0,01|      0,00|      0,01|

|-----------------------------------------------------------------|

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:36

No i zamilkli chłopcy. Ależ ja mam talenta...
A to taki lajtowy przykładzik. Studenty http://www.exc.ue.wroc.pl/ nie mają z tym problemów.
To jest REKLAMA.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:06

Wojciech G.:

No i zamilkli chłopcy. Ależ ja mam talenta...
A to taki lajtowy przykładzik. Studenty http://www.exc.ue.wroc.pl/ nie mają z tym
problemów.
To jest REKLAMA.

To może po kolei?

1. SSIS - to inaczej http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Integration_Se... czyli jedno z
narzędzi ETL.
2. Tutaj znajdzie Pan pakiet dtsx, który czyta Pański plik. Efekt końcowy wygląda tak:

ConnectionStringi oraz obsługę wyjątków i istniejących rekordów proszę dopisać sobie samemu.
O ile w ogóle wie Pan jak odpalić plik...

I proszę przestać kłamać. To już jest nudne.

A jedyne co udaje się Panu zareklamować to własną głupotę.

P.S.:

Aaaaaaaaaaaaaa....i skrypt do tabel. Bo pewnie i z tym by sobie Pan nie dał rady:

/****** Object: Table [dbo].[AccNames] Script Date: 2013-05-24 23:39:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
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GO

SET ANSI_PADDING ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[AccNames](
[acc_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[acc_numer] [varchar](50) NULL,
[acc_nazwa] [varchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_AccName] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[acc_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF
GO

/****** Object: Table [dbo].[AccValues] Script Date: 2013-05-24 23:39:25 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[AccValues](
[acv_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[acv_accId] [int] NULL,
[acv_debitIb] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_creditIb] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_debitTrn] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_creditTrn] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_debitFb] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_creditFb] [decimal](15, 2) NULL,
CONSTRAINT [PK_AccValues] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[acv_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[AccValues] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_AccValues_AccNames]
FOREIGN KEY([acv_accId])
REFERENCES [dbo].[AccNames] ([acc_id])
GO

ALTER TABLE [dbo].[AccValues] CHECK CONSTRAINT [FK_AccValues_AccNames]
GO

Odpalamy go w tym samym narzędziu, w którym ustawia Pan uprawnienia do elementów
wymiaru...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 24.05.13 o godzinie 23:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:36

Panie Cieniutki
Tutaj ma Pan rozwiązanie
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T...
Odczytać do dwóch tabelek to potrafi każdy głupi.

Odczytaj Pan DO JEDNEJ TABELKI, to przyjdzie czas na poważniejsze zadania.

Poniżej Pana impertynencje.

Łukasz D.:

Wojciech G.:

No i zamilkli chłopcy. Ależ ja mam talenta...
A to taki lajtowy przykładzik. Studenty http://www.exc.ue.wroc.pl/ nie mają z tym
problemów.
To jest REKLAMA.

To może po kolei?
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2. Tutaj znajdzie Pan pakiet dtsx, który czyta Pański plik. Efekt końcowy wygląda tak:

ConnectionStringi oraz obsługę wyjątków i istniejących rekordów proszę dopisać sobie
samemu. O ile w ogóle wie Pan jak odpalić plik...

I proszę przestać kłamać. To już jest nudne.

A jedyne co udaje się Panu zareklamować to własną głupotę.

P.S.:

Aaaaaaaaaaaaaa....i skrypt do tabel. Bo pewnie i z tym by sobie Pan nie dał rady:

/****** Object: Table [dbo].[AccNames] Script Date: 2013-05-24 23:39:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

SET ANSI_PADDING ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[AccNames](
[acc_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[acc_numer] [varchar](50) NULL,
[acc_nazwa] [varchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_AccName] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[acc_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF
GO

/****** Object: Table [dbo].[AccValues] Script Date: 2013-05-24 23:39:25 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[AccValues](
[acv_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[acv_accId] [int] NULL,
[acv_debitIb] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_creditIb] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_debitTrn] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_creditTrn] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_debitFb] [decimal](15, 2) NULL,
[acv_creditFb] [decimal](15, 2) NULL,
CONSTRAINT [PK_AccValues] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[acv_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
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REFERENCES [dbo].[AccNames] ([acc_id])
GO

ALTER TABLE [dbo].[AccValues] CHECK CONSTRAINT [FK_AccValues_AccNames]
GO

Odpalamy go w tym samym narzędziu, w którym ustawia Pan uprawnienia do elementów
wymiaru...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:50

Wojciech G.:

Panie Cieniutki
Tutaj ma Pan rozwiązanie
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T...
Odczytać do dwóch tabelek to potrafi każdy głupi.

Odczytaj Pan DO JEDNEJ TABELKI, to przyjdzie czas na poważniejsze zadania.

Poniżej Pana impertynencje.

(...)

Pan na trzeźwo takie brednie wypisuje?

P.S. Tutaj ma Pan zmieniony pakiet. Proszę go sobie odpalić i sprawdzić efekt. Umie Pan?

P.S. 2 Ano...i tym razem strukturę tabeli proszę samemu sobie założyć. Zapewne odczyta ją Pan
ze skryptu?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.05.13 o godzinie 00:02

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:54

Dziękujemy serdecznie Panu Łukaszowi za pokazanie kompletnego i typowego rozwiązania
Business Intelligence.

Przypominamy, że rozwiązanie klasy Business Intelligence składa się z:

1. Pyszałkowatych i niewiele rozumiejących konsultantów (tu, brawa dla p. Łukasza!)

2. Horrendalnie drogiego narzędzia (brawa dla MS SQL Server! I jego Integration

Services /SSIS/!)

3. Horrendalnie skomplikowanego programu, napisanego w czymś, co, jakby pies to

zjadł, toby się wściekł. (brawa dla super-hiper kreatora raportów SSIS!). Użytkownik

nie ma pojęcia, co z tym zrobić, jeżeli, w ogóle, ma do owego programu jakikolwiek

dostęp (Procedury bezpieczeństwa! Albo inny, głupi, powód).

4. Konkluzji pana konsultanta na koniec: "Tu masz 'gotowe' tabelki. Co nie umiesz ich

złożyć, itp.?" (W domyśle i w praktyce: "Co, nie dorobisz sobie reszty w Excelu?")

5. BRAKU OCZEKIWANEGO EFEKTU. I nerwowego tłumaczenia wszystkim, że to, co

udało mu się zrobić, to właśnie to, co klient chciał dostać.

6. Impertynencji pana konsultanta, gdy się wskazuje mu błędy, których, oczywiście,

w jego mniemaniu, on nie popełnia.

7. Konieczności użycia arkusza kalkulacyjnego, żeby osiągnąć oczekiwany efekt.

Dla porównania, pokazuję DEFINICJĘ ROZWIĄZANIA w AFIN.NET.TextConverterze
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T... -> Karta '...DEF'
UWAGA: Jest to rozwiązanie KOMPLETNE - nic więcej nie trzeba robić. Użytkownik może go
dostrajać.

DEFINICJA:
FieldName Match
Value MatchText
Start MatchText
Width Value
Type Value
Start Value
Width Field
Type Record TxtFrom(@)
ThdSep(#) TxtTo(@)
DecSep(#)

Col1 - 5 1 @ 2 20 TEXT(20)
Col2 - 5 1 @ 28 30 TEXT(30)
id , 8 1 @ 2 10 DOUBLE Y ,
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tc , 8 1 @ 35 10 DOUBLE ,
fd , 8 1 @ 24 10 DOUBLE ,
fc , 8 1 @ 35 10 DOUBLE ,

EFEKT:
RecNo Col1 Col2 id ic td tc fd fc
1,00 010-000 [name1] 0,00 100,00 0,00 20,10 0,00 20,10
2,00 020-000 [name2] 123,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 030-000 [name3] 0,01 1 100,00 11,00 22,00 11,00 22,00
4,00 040-000 [name4] 1 234,56 0,00 1 234,56 0,00 1 234,56 0,00
5,00 050-000 [name5] 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
(link powyżej, karta '...EFFECTS')

****************************************
Panie Łukaszu, mam prośbę. Czy mógłby Pan na serio, trwale i nieodwołalnie, WYKOLEGOWAĆ
SIĘ Z TEGO WĄTKU? Zaśmieca go Pan swoimi ciągłymi impertynencjami oraz jakimiś śmieciami,
w tym nic nie wnoszącymi, reklamami biajów.
Z góry dziękuję.

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Panie Cieniutki
Tutaj ma Pan rozwiązanie
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T...
Odczytać do dwóch tabelek to potrafi każdy głupi.

Odczytaj Pan DO JEDNEJ TABELKI, to przyjdzie czas na poważniejsze zadania.

Poniżej Pana impertynencje.

(...)

Pan na trzeźwo takie brednie wypisuje?

P.S. Tutaj ma Pan zmieniony pakiet. Proszę go sobie odpalić i sprawdzić efekt. Umie Pan?

P.S. 2 Ano...i tym razem strukturę tabeli proszę samemu sobie założyć. Zapewne odczyta ją
Pan ze skryptu?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.05.13 o godzinie 07:44

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:13

Wojciech G.:

Dziękujemy serdecznie Panu Łukaszowi za pokazanie kompletnego i typowego rozwiązania
Business Intelligence.

[b]Przypominamy, że rozwiązanie klasy Business Intelligence składa się z:

Za to rozwiązanie AFIN składa się z:
(1) Stworzenia problemu, który istnieje tylko w głowach ciotek-klotek i 15 uczestników
najbardziej kuriozalnych studiów podyplomowych w historii Wrocławia
(2) Wymyśleniu JEDYNEGO akceptowalnego rozwiązania powyższego "problemu"....
OCZYWIŚCIE z użyciem jedynego słusznego narzędzia AFIN
(3) Bluzgach, kwikach, chrumkaniu, chrząkaniu i pluciu na wszystkich, którzy się z JEDYNYM
SŁUSZNYM ROZWIĄZANIEM (JSR) nie zgadzają

Dobrze podsumowałem? :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:37

W następnym odcinku: jak otwierać pliki excela z wykorzystywaniem afina,

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:14
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Wojciech G.:

No i zamilkli chłopcy. Ależ ja mam talenta...
A to taki lajtowy przykładzik. Studenty http://www.exc.ue.wroc.pl/ nie mają z tym
problemów.
To jest REKLAMA.

Studenty mają inny problem - nauczą się używać afina, pójdą do pracy i dupa. Nikt nie pracuje
na afinie, oni nic innego obsługiwać nie potrafią, swojego sobie nie zrobię (vba jest be). Sql'a nie
znają (przecież afin ma generatorki od tego). I takie te studia fajne.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 10:29

Widzę, że nerwy Panu puszczają Dalbju Dżi. Proponuję spokojniej i trochę bardziej w odniesieniu
do faktów.

Wojciech G.:

Dziękujemy serdecznie Panu Łukaszowi za pokazanie kompletnego i typowego rozwiązania
Business Intelligence.

A ja twierdzę, że pokazałem narzędzie ETL. Którym zarzucał Pan, że nie dają sobie rady z takimi
plikami.

Przypominamy, że rozwiązanie klasy Business Intelligence składa się z:

1. Pyszałkowatych i niewiele rozumiejących konsultantów (tu, brawa dla p.

Łukasza!)

Ale nawet oni mają wyższy poziom kultury niż Pan. No i nie kłamią tyle co Pan.

2. Horrendalnie drogiego narzędzia (brawa dla MS SQL Server! I jego Integration

Services /SSIS/!)

Narzędzie SSIS dostępne jest za darmo. Przy zakupie jednej licencji CAL (ok. 80€

wersja standard, wersja enterprise 160€) z programu ISV. Faktycznie, horrendalnie

drogie.

3. Horrendalnie skomplikowanego programu, napisanego w czymś, co, jakby pies to

zjadł, toby się wściekł. (brawa dla super-hiper kreatora raportów SSIS!).

Użytkownik nie ma pojęcia, co z tym zrobić, jeżeli, w ogóle, ma do owego programu

jakikolwiek dostęp (Procedury bezpieczeństwa! Albo inny, głupi, powód).

Bo użytkownik nie ma tego robić. Tak, jak w aucie nie ma składać sobie silnika. Jak

Pan chce to proszę mu dać dostęp do elementów składowych.

4. Konkluzji pana konsultanta na koniec: "Tu masz 'gotowe' tabelki. Co nie umiesz

ich złożyć, itp.?" (W domyśle i w praktyce: "Co, nie dorobisz sobie reszty w

Excelu?")

Konsultantem to być może jest Pan. I to raczej AVONu niż rozwiązań informatycznych.

I raczej powinna być utworzona w Management Studio niż Excelu.

5. BRAKU OCZEKIWANEGO EFEKTU. I nerwowego tłumaczenia wszystkim, że to, co

udało mu się zrobić, to właśnie to, co klient chciał dostać.

A jak ma wyglądać efekt?

6. Impertynencji pana konsultanta, gdy się wskazuje mu błędy, których,

oczywiście, w jego mniemaniu, on nie popełnia.

ja, ja volkswagen.

7. Konieczności użycia arkusza kalkulacyjnego, żeby osiągnąć oczekiwany efekt.

Oczywiście. I 3 sąsiadów jeszcze do pomocy.

Dla porównania, pokazuję DEFINICJĘ ROZWIĄZANIA w AFIN.NET.TextConverterze
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T... -> Karta '...DEF'
UWAGA: Jest to rozwiązanie KOMPLETNE - nic więcej nie trzeba robić. Użytkownik może go
dostrajać.

DEFINICJA:
FieldName Match
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Andrzej
Olechowicz
"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...

Width Value
Type Value
Start Value
Width Field
Type Record TxtFrom(@)
ThdSep(#) TxtTo(@)
DecSep(#)

Col1 - 5 1 @ 2 20 TEXT(20)
Col2 - 5 1 @ 28 30 TEXT(30)
id , 8 1 @ 2 10 DOUBLE Y ,
ic , 8 1 @ 13 10 DOUBLE ,
td , 8 1 @ 24 10 DOUBLE ,
tc , 8 1 @ 35 10 DOUBLE ,
fd , 8 1 @ 24 10 DOUBLE ,
fc , 8 1 @ 35 10 DOUBLE ,

EFEKT:
RecNo Col1 Col2 id ic td tc fd fc
1,00 010-000 [name1] 0,00 100,00 0,00 20,10 0,00 20,10
2,00 020-000 [name2] 123,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 030-000 [name3] 0,01 1 100,00 11,00 22,00 11,00 22,00
4,00 040-000 [name4] 1 234,56 0,00 1 234,56 0,00 1 234,56 0,00
5,00 050-000 [name5] 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
(link powyżej, karta '...EFFECTS')

****************************************
Panie Łukaszu, mam prośbę. Czy mógłby Pan na serio, trwale i nieodwołalnie,
WYKOLEGOWAĆ SIĘ Z TEGO WĄTKU? Zaśmieca go Pan swoimi ciągłymi impertynencjami oraz
jakimiś śmieciami, w tym nic nie wnoszącymi, reklamami biajów.
Z góry dziękuję.

Super.

Pan ma tak żenujący poziom wiedzy, że to aż przykre. Wie Pan dlaczego Pańskie rozwiązanie
jest nic nie warte, w przypadku dużej ilości danych? Bo nie może Pan sterować wielością bufora
przepływu danych. Wiem, że to Panu nic nie mówi i Pan nie rozumie po są narzędzia ETL.

Spróbuję (chociaż, na 99% jestem pewny, że odniosę porażkę) wytłumaczyć to Panu.

Załóżmy, że ma Pan do przepisania ilość danych równą 50 GB. U Pana, jak i w większości
rozwiązań na poziomie AFIN i innych bzdur typu SpOA musi Pan czekać na zwrócenie całych 50
GB. Dopiero wtedy może ja Pan obrabiać dalej. W SSIS może Pan sterować wielością
zwracanych danych i skonfigurować pakiety, tak aby np. po zwróceniu pierwszego GB już
obrabiały te dane. Dlatego Pańskie rozwiązanie zawsze będzie przegrywało w testach wydajności
(przy dużej ilości danych).

(..)

I nadal twierdzę, że to co pokazałem to ETL. O którym Pan twierdził, że sobie nie da rady.

Idę po szmatkę i kolejny raz spróbuje wyczyścić szachownicę.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.05.13 o godzinie 15:02

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:00

Wojciech G.:

Łukasz D.:

PS
A, przypomniałem sobie!
Jakbym teraz zapodał Panu dowolny przykład jakiegoś, nieco tylko porąbanego, pliku do
odczytania danych, Pan byś się zasłonił, że Pan już gdzieś tam nie pracujesz, że za
rogiem spadł samolot, czy cokolwiek...

Może Pan podać przykład danych, które sprawiają problem narzędziom ETL? Czy znów
"wiem, ale nie powiem"?

Proszę bardzo
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T...

Ja nie za bardzo widzę w tym coś trudnego :/ i jakieś skomplikowane macie te skrypty :DDD :P

Plik się ładnie konwertuje dzięki separatorom | , na filtrze pomija się wiersze z
-------------------------------------, na następnym filtrze komórki wiersza z [ ] wchodzą na pole
Account number i Account name po operacji tesktowej, pozostałe wiersze wchodzą na
odpowiednie pola.
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Account Number            Account name                           

010-000                   [name1]                                

020-000                   [name2]                                

030-000                   [name3]                                

040-000                   [name4]                                

050-000                   [name5]                                

W ImportMasterze konwersja wyglądałaby mniej więcej tak:

I w porównaniu do pajączków, które przy okazji transformacji ETLowych powstają, ta jest
nieszczególnie skomplikowana :/

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.05.13 o godzinie 15:42

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:38

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

PS
A, przypomniałem sobie!
Jakbym teraz zapodał Panu dowolny przykład jakiegoś, nieco tylko porąbanego, pliku
do odczytania danych, Pan byś się zasłonił, że Pan już gdzieś tam nie pracujesz, że za
rogiem spadł samolot, czy cokolwiek...

Może Pan podać przykład danych, które sprawiają problem narzędziom ETL? Czy znów
"wiem, ale nie powiem"?

Proszę bardzo
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.TextConverter/T...

Ja nie za bardzo widzę w tym coś trudnego :/ i jakieś skomplikowane macie te skrypty :DDD
:P

Plik się ładnie konwertuje dzięki separatorom | , na filtrze pomija się wiersze z
-------------------------------------, na następnym filtrze komórki wiersza z [ ] wchodzą na pole
Account number i Account name po operacji tesktowej, pozostałe wiersze wchodzą na
odpowiednie pola.

Kolumna A Kolumna B Kolumna C Kolumna D Kolumna E Kolumna F

Account Number            Account name                           

010-000                   [name1]                                

020-000                   [name2]                                

030-000                   [name3]                                

040-000                   [name4]                                

050-000                   [name5]                                

W ImportMasterze konwersja wyglądałaby mniej więcej tak:

I w porównaniu do pajączków, które przy okazji transformacji ETLowych powstają, ta jest
nieszczególnie skomplikowana :/
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Andrzej
Olechowicz
"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 183  184  185  186  187  188     Następna »

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:45

Łukasz D.:

U mnie był jeden klocek. Jestem programistą, więc zrobiłem to skryptem C# :)

Ja nie jestem programistą więc dla mnie układanie klocków jest znacznie bardziej ergonomiczne
niż klepanie klawiatury :)
W ogólę się dziwię, że w programowaniu tak mało sie stosuje nagrywanie skryptu jak makra -
nie ma chyba bardziej wygodnej metody :)

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

Stefan T.:

Wojciech G.:

Dziękujemy serdecznie Panu Łukaszowi za pokazanie kompletnego i typowego rozwiązania
Business Intelligence.

[b]Przypominamy, że rozwiązanie klasy Business Intelligence składa się z:

Dobrze podsumowałem? :)

No nie, kochany Stefciu (taka jest teraz konwencja tytułowania się), do bani...>

Za to rozwiązanie AFIN składa się z:
(1) Stworzenia problemu, który istnieje tylko w głowach ciotek-klotek i 15 uczestników
najbardziej kuriozalnych studiów podyplomowych w historii Wrocławia

Dzięki! Ale komplement i reklama! Rewelacja.

(2) Wymyśleniu JEDYNEGO akceptowalnego rozwiązania powyższego "problemu"....
OCZYWIŚCIE z użyciem jedynego słusznego narzędzia AFIN

Nieprawda. Robimy podobny przykład na zajęciach. Nie ma zajęć z AFINA :( a szkoda.

(3) Bluzgach,

to Ty

kwikach,

To Andrzejek

chrumkaniu,

Łukaszek

chrząkaniu

Jareczek

i pluciu

a to Doktorek, sorka, kochany Doktorek

na wszystkich, którzy się z JEDYNYM SŁUSZNYM ROZWIĄZANIEM (JSR) nie zgadzają

Ja bym ich wszystkich zaj..ł
- Wojtku, jesteś poważnym człowiekiem, jak Ty się wyrażasz?
Przepraszam - oni nie są moimi faworytami.

(Kto wie, skąd to parafrazka?)

PS
Ale chłopców zapłodniłem fajowo, no nie?
Żaden do tej pory tematu nie zrobił, ale jaka dyskusja!
- Ja to zrobiłem w C, bo jestem programistą (i nie ma efektu)
- Ja to zrobiłem klockami (i też nie ma efektu)
Ja, ja... jaja.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.05.13 o godzinie 18:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:19
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