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A tak przepraszam - JŹD, co to takiego?

JŹD = Jedno Źródło Danych - najbardziej podstawowa warstwa hurtowni, zwykle kopia
danych źródłowych, czyli JWP Pana Krzysztofa

to p. Krzysztof jest z epoki przedERPowej?

Wszyscy jesteśmy z epoki przedERPowej. ERP jako jedno źródło danych (to nie JŹD) dla hurtowni
to fikcja - najlepszym przykładem - budżety, dane zewnętrzne (np. kursy walut, wskaźniki),
słowniki.

Tu właśnie główny sens hurtowni wychodzi - integracja danych z różnych źródeł i niezależność tej
warstwy od nich.
Ale, oczywiście, czekamy na głos Pana Krzysztofa. Może już mu przeszło ;) ?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.08.2011, 10:46

Szanowni,

od momentu stworzenia, czyli parę już miesięcy, nie dostałem ANI JEDNEGO, ani nawet pół,
listu-krytyki/polemiki z
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AumfkdB1vN...
lub (wersja html)
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=pl&hl=pl&key=0Au...

To, że nie odpowiedział mi Pan Marcin Ch. (on jasno i klarownie wyraził "zapotrzebowanie" na
coś takiego), to ja się nawet nie dziwię - spełnianie obietnic nie jest jego mocną stroną (przykład
powyżej, obietnica powtarzana wielokrotnie), ale Szanowna Reszta?

Czyby wszyscy się ze mną zgadzali? To milutko.

P.S.
I jeszcze jedna myśl przemkła mi przez głowę...
Dr M,JB to była jawna prowokacja, mająca na celu wciągnięcie mnie w otwartą pyskówkę, celem
chyba usunięcia odpyskującego (czyli mnie) z GL.
Jak myślicie, kto takie rzeczy zleca?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.08.11 o godzinie 13:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.08.2011, 13:16

Wojciech Gardziński:

I jeszcze jedna myśl przemkła mi przez głowę...

Niemożliwe...

Dr M,JB to była jawna prowokacja, mająca na celu wciągnięcie mnie w otwartą pyskówkę,
celem chyba usunięcia odpyskującego

Nie dość, że oszołom to jeszcze - biorąc pod uwagę wykorzystane słownictwo, niepoprawną
składnię i/lub szyk zadnia oraz błędy logiczne i formalne popełniane na drodze wnioskowania -
prostaczek.

MB

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.08.2011, 14:40

Właśnie Panie Wojciechu.
Ludziom kulturalnym i wyrafinowanym wcale nie trzeba mówić kiedy mają chamsko
prowokować. Sami wiedzą!
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.08.2011, 14:45

Andrzej O.:

Właśnie Panie Wojciechu.
Ludziom kulturalnym i wyrafinowanym wcale nie trzeba mówić kiedy mają chamsko
prowokować. Sami wiedzą!

Uff, to wspaniale!...
To jeszcze resztki demokracji zostały, nie tak, jak w biajach, że w SIWZie mam napisane, co
będę myślał na jakiś temat po 2 latach.

Ja tam lubię, jak ktoś mówi o mnie, cóż, trochę próżności mam i ja..., że reprezentuję "szyk za
dnia".

szyk zadnia

Cóż za wzniosłe ujecie mojego gajerka, komórką zdjętego, czyż nie?
Ach, ci niepoprawni komplemenciarze...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.08.2011, 23:04

Chmura...
zaś mało nie fikłem orła ze śmiechu...

Poczytałem sobie o "chmurze" w WIKI. Uwaga - drastyczne! :
Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego, klient płaci za możliwość tworzenia arkuszy, nie jest

natomiast świadomy gdzie oprogramowanie jest fizycznie zainstalowane, na jakim sprzęcie ani

gdzie zapisywane są dane

Tacy biajowie, w tym MSbiajowie (czyż nie, Panie Andrzeju?) za główny powód centralizacji
zarządzania informacją (HDC, autostrady) uznają superzabezpieczony serwer (zawsze pierwszy
zarzut do Excela, że nie zabezpiecza), A tu... no jazda bez trzymanki. Analityk, czyli osoba
merytoryczna, ma zapisywać swoje superważne dane "nie wiadomo gdzie i u kogo"

Widzę już tłumy analityków palące się do.
Ale zabawka dla IT pierwsza klasa.

Z danymi, jak z żoną. Lepiej mieć niezabezpieczoną i dobrze pilnować, niż mieć
superzabezpieczoną nie wiadomo gdzie i kogo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.11 o godzinie 10:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2011, 10:11

nie znam się na cloud computing, ale z tego co wiem to chyba dokumenty w googlu są trzymane
po kawałku nie wiadomo u kogo i nie wiadomo gdzie. Można je skompilować w jeden dokument z
jednego miejsca - panelu użytkownika.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2011, 11:09

Andrzej O.:

nie znam się na cloud computing, ale z tego co wiem to chyba dokumenty w googlu są
trzymane po kawałku nie wiadomo u kogo i nie wiadomo gdzie. Można je skompilować w
jeden dokument z jednego miejsca - panelu użytkownika.

Też się nie znam i nigdy pewnie nie poznam, ale "W Googlu" to jeszcze pół biedy, jak zrobiłem
dokumenty dwa lata temu, to są dalej. Mam zastrzeżenia do chmury, zaraz je wyłuszczę, ale
najpierw o chmurze by MS

Chmura by MS to, sorka, koszmar.
1. Trzykrotna zmiana nazwy serwisu! najpierw docs.live.com, potem coś z MS w linku, teraz
Skydrive
2. Dokumenty z jednego serwisu nie są przenoszone do kolejnej wersji - są tylko dostępne w
podkatalogu "stare" (nazwa inna, ale chodzi o sens) i nie mają pełnej funkcjonalności (są wszak
stare)
3. Googlowi brakuje "edycji na lokalu" - zrobił, co prawda, ów "Google Cloud Connect" (patrz:
http://www.goldenline.pl/forum/2378538/google-cloud-co... ), ale... ja to już
ODINSTALOWAŁEM, bo to zaborcze, jak dodatki MS, tzn. nie dało się tego nie używać.

Taka dygresja:
Na kursach VBA ludzie chcą robić "dodatki", czyli zestaw funkcji/makr łatwych do dystrybucji i
koniecznie, żeby "Excel już z tym startował".
Tłumaczę, jak zrobić dodatek, ale nigdy już (bo kiedyś i owszem) nie tłumaczę, jak to podpiąć na
sztywno pod Excela. I przywołuję przykład z mojego, AFINOWEGO, podwórka - dawno temu
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AFIN był zaborczy - zmieniał całe menu, chował wszystkie paski użytkownika i dawał swój - cud
malina. Startował z dodatku, czyli zawsze, gdy Excel. Dodatkowo miałem ten komfort, że
wiedziałem o nim wszystko...
Ale zdarzył mi się osobiście taki przypadek, że musiałem zrobić deklarację podatkową na już.
Zgadnijcie, co zrobiłem?
Oczywiście najpierw otworzyłem, USUNĄŁEM WŁASNY PROGRAM z listy dodatków, zamknąłem i
uruchomiłem czystego Excela! Szok, no nie? Ale, tu, w czystym i nieskalanym, czułem się
bezpiecznie...
Na drugi dzień ograniczyłem AFINA do krótkiego paseczka, malutkiego, jednego menu i nie
instaluję go w dodatkach, tylko w oddzielnym skrócie, żeby użytkownik miał WYBÓR: AFIN/Excel
(pomimo tego że AFIN Excela nie narusza i nic w nim nie psuje, ani nie ogranicza)

Więc już nie lubię zaborczych dodatków - Google Cloud Connecta również.
Dodatki to dodatki, a nie zaborcy.

A MS poszedł jeszcze dalej! Skydrive działa i pozwala edytować na lokalu, i owszem, ale... tylko
w E2010.
To już kompletna paranoja.

Więc chmura pozostaje... chmurą. Niedostępne coś na niebie, z którego to czegoś czasami pada
deszcz. Może i ładne, ale raczej z tym nie pogadasz.

Moje ogólne zastrzeżenia co do "chmury":
1. Nie wiadomo gdzie i kto odpowiada.
2. Długi transfer klient-serwer
3. Brak poczucia "panowania nad systemem". Excel to zapewnia.

Próbowałem współpracować na dokumentach w chmurze, czyli np. pisać różne rzeczy (teksty) z
kimś - nie da się, nawet pomimo superdopracowanego już, wersjonowania. Nie da się, bo,
załóżmy, ja piszę A, ktoś mi to poprawi na "Ą" - fakt, że mam to w historii wersji, ale w bieżącej
- tej którą widzę - jest "Ą" i ja NIE WIEM, co zostało poprawione. Szukanie i skanowanie zmian z
poprzednią wersją jest koszmarem.
Więc wróciliśmy ze współpracownikami do KLASYCZNEGO Worda, "rejestruj zmiany" (gdzie
wszystko, czyli poprawki widać "obok"), poczta, itd.
W arkuszach kalkulacyjnych jest podobnie tylko 10 razy bardziej.

Chmura to bzdura.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.11 o godzinie 11:40

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2011, 11:30

Kazali nam, to popełniliśmy:
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
Wypadałoby się w tysiąc dwieście którymś tam poście przedstawić... ;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2011, 14:10

Wojciech Gardziński:

Chmura to bzdura.

Kwestia dopracowania do konkretnego zastosowania, a więc poniekąd finansowania. Są już
chmury, które mają się nieźle. Np. takie poczty elektroniczne przeróżne. Ja już nie ściągam
poczty prywatnej lokalnie. Służbową też bym trzymał na Exchange'u gdyby limit na skrzynce nie
był znikomy.
W przypadku poczty elektronicznej finansowanie jest proste. Dostawcy rozsyłają spam w postaci
paru maili z reklamami. Rozwój innych zastosowań chmury wydaje mi się być powolny ze
względu na to, że nie kalkuluje się model finansowy. Użytkownicy nie chcą płacić abonamentu, a
reklam nie da się sprzedać.
Inny przykład to serwisy z filmami. Gdyby nie piractwo i torrent to takich serwisów z filmami za
parę(naście) zł było by multum. Wytwórnie filmowe zbijały by kokosy na pominięciu sieci
kinowych i braku dystrybucji fizycznych nośników.
Czy chmura zawita do BI? Kiedyś tak. Już teraz zdarza się pracować na zasadzie logowania na
"zdalny pulpit". Potrzebne są informacje lokalnie to podłącza się dyski i już. Oczywiście to taka
chmura niepubliczna, ale żaden problem przenieść to w internet odpowiednio zabezpieczając.
Wracając znowu do pieniędzy... Je też już trzymamy częściowo w chmurze. Konto przez internet,
przelewy, karty płatnicze, to już standardy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2011, 21:31

Łukasz Kurowski:
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Są już chmury, które mają się nieźle.

sa takie, ktore maja sie fantastycznie - patrz salesforce.com. kwestia czasu - firmy beda wrzucac
w chmure wiecej danych, powstana platformy bi as a service i sie bedzie wszystko ladnie krecic.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2011, 23:25

Maciej S.:

Łukasz Kurowski:

Są już chmury, które mają się nieźle.

sa takie, ktore maja sie fantastycznie - patrz salesforce.com. kwestia czasu - firmy beda
wrzucac w chmure wiecej danych, powstana platformy bi as a service i sie bedzie wszystko
ladnie krecic.

Ja ci dane, ty mi wykres.(*)
Przecież już Pan Krzysztof ;) ustalił (artykuł na biplu), nie mówiąc już o nas nawiedzonych - mnie
i paru - że BI to HD i już.

Ojej, ojej, jedna chmura w BI ma się rzeczywiście nieźle. Ta od bujania się w niej biajków.

P.S.
(*) Ale, zaraz moment! IMA mówi coś zgoła ODWROTNEGO: Ty mi dane, ja ci wykres... Ale
heca, dwie "nowości" a tak się "poważnie" różnią, że tak powiem.
Jak śp. Lepper i Giertych, tacy odlegli, a tacy podobni...
Kto pamięta LiS-a, którego pożarł Kaczor?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.11 o godzinie 23:40

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2011, 23:36

Wojciech Gardziński:

Ja ci dane, ty mi wykres.(*)

W tym sęk mi się wydaje, żeby dane już tam były. Tak jak z tymi pieniędzmi w chmurze. Nie
zasuwa się do "wpłatomatu" z szeleszczącą gotówką, żeby elektrowni zapłacić za prąd, tylko
otwiera przeglądarkę.
Mówi pan, że swoich danych nikt nie puści w chmurę. Pieniądze w chmurze krążą, więc tym
bardziej dane mogą i będą. Multum jest firm, które oddają firmom zewnętrznym utrzymanie
swoich aplikacji działających produkcyjnie. Czy nie boją się wycieku swoich danych? Pewnie się
boją, bo w razie wycieku ustalają kary na horrendalnie wysokim poziomie.
Bankowość internetowa zdobyła sobie zaufanie w ciągu paru lat, ale tu finansowanie nie
stanowiło problemu. Słyszałem osobiście o kilku firmach, które z chęcią by popracowały w
modelu "nasze laptopy"-"wasze serwery". Szczególnie te, które nie mają i nie chcą mieć u siebie
infrastruktury. Znowu wbrew Pana intuicji oddają swoje bezcenne dane pod opiekę innych.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 08:20

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Ja ci dane, ty mi wykres.(*)

W tym sęk mi się wydaje, żeby dane już tam były.

Panie Łukaszu, no jak?
ERP jest w firmie. Żeby dane były w chmurze, trzeba je tam WYSŁAĆ.

Tak jak z tymi pieniędzmi w chmurze. Nie zasuwa się do "wpłatomatu" z szeleszczącą
gotówką,

Zaraz, zaraz - pieniądze na rachunkach to wyłącznie zapis elektroniczny jednej liczby (no dobra
wiem, parę transakcji dziennie)

żeby elektrowni zapłacić za prąd, tylko otwiera przeglądarkę.

Przekazywane są NIEWIELKIE ilości danych.

Mówi pan, że swoich danych nikt nie puści w chmurę.

Danych nikt nie puści. Namawiam ludzi do budżetowania w chmurze
http://www.goldenline.pl/forum/1222632/tworczosc-uzytk...
i wszyscy stukają się w głowę. NAWET BUDŻETÓW nikt nie da do chmury, żeby się świat nie
dowiedział, ile kawy idzie po działach
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Pieniądze w chmurze krążą, więc tym bardziej dane mogą i będą.

Nie.

Multum jest firm, które oddają firmom zewnętrznym utrzymanie swoich aplikacji działających
produkcyjnie. Czy nie boją się wycieku swoich danych? Pewnie się boją, bo w razie wycieku
ustalają kary na horrendalnie wysokim poziomie.

OK. Zawsze będą prekursorzy, których skusi się "usługą". Ja bym w tym raczej upatrywał chęć
ucieczki od tradycyjnego modelu wszechwładzy IT, który i mi się, jak wiecie, nie podoba. Ale ten
lek nie zadziała - w sumie te "usługi" są już lat parę i cieniutko przędą.

Bankowość internetowa zdobyła sobie zaufanie w ciągu paru lat, ale tu finansowanie nie
stanowiło problemu.

Zgadza się. Bo mało danych do przesłania i milion użytkowników. W analityce jest dużo danych
do przesłania i często jeden użytkownik.

Słyszałem osobiście o kilku firmach, które z chęcią by popracowały w modelu "nasze
laptopy"-"wasze serwery". Szczególnie te, które nie mają i nie chcą mieć u siebie
infrastruktury.

Serwery aplikacyjne - może czasami tak. Ale analiza nie.

Znowu wbrew Pana intuicji oddają swoje bezcenne dane pod opiekę innych.

Ja nie twierdzę, że bezpieczeństwo tu jest sprawą kluczową - to WY, biajowie tak do tej pory
twierdziliście.

Kluczowe jest POCZUCIE PANOWANIA NAD SYSTEMEM ANALITYCZNYM. A to daje tylko Excel. I
dlatego pan E. (wy)kosi ten rynek.
I nic nie pomoże - ani hasła i zabawki dla IT (chmura), ani agresywny marketing IMA'y, ani
krawaty Oracle'owców, ani nawet ślicznotki (to o Pani, Pani Moniko!) BO.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 09:34

Ad. agresywnego marketingu QVka:

Wiecie, dlaczego:

Business Intelligence Professionals

Really…Why do 80% of BI Implementations Fail?

So many BI professionals, but still BI implementations fail. Why is that and how can we prevent

this from happening again and again and again and ...

Przecież to proste, jak cepa budowa, a Wy, biajki kombinujecie...:

Filip Mutafis • RE: because less than 20% of Implementations are QlikView based...

Our success rate is >95% for the last 5 years.

:)

Żródło: http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

Uwielbiam Qlika! - najpierw mamut, teraz to.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.11 o godzinie 13:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 13:42

Krzysztof Bokiej:

Załóżmy na chwilę, że autostrady są darmowe. Jeżeli chcemy dojechać do miejsca, gdzie
prowadzi autostrada, to po co w to samo miejsce budować kilka dróg wojewódzkich i
powiatowych. Toż to marnowanie zasobów. Zresztą każdy racjonalny kierowca w takiej
sytuacji wybierze autostradę. Nie ma sensu utrzymywać tych samych danych w wielu
miejscach. Bo traci się nad nimi kontrolę. A to prowadzi do bałaganu porównywalnego z
Exceliozą - każdy sobie rzepkę skrobie...

Pozwoli Pan, Panie Krzysztofie, że jeszcze raz odniosę się do Pana, starego już, postu. Zaś,
pozwoli Pan, trochę naokoło.
(Tak sobie przewinąłem stronę główną w dół i mi się ów był pokazał, a ja wczoraj akurat miałem
taką prywatną dyskusyjkę na ten temat)

Jak Pan myśli, czy fajnie by było na świecie, gdyby żonę wybierali Panu rodzice albo ktoś tam
inny? Wszak, ile by się oszczędziło walk, kawiarni, podchodów, zdrad, powrotów, cierpień
miłosnych, itp...? Od razu ma Pan żonę, nic Pan nie wybiera - jest, tanio, szybko...

I, o tyle, o ile mężczyźni byliby w stanie taki układ jakoś zaakceptować - mężczyźni dążą do
"efektywności działań", ważny jest "efekt", czyli dzieci, zdrowe, dużo, itp. - o tyle kobiety
absolutnie nie! Dla kobiet ważny jest wybór! Nie musi być efektywny - ma to być ICH(!) wybór
(w szpilkach i obcisłych kieckach nie chodzi się wygodnie)
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To, co Pan napisał, jest "męskie" i wcale się z tego nie nabijam, bo to rozumiem - dla Pana
ważny jest EFEKT.

A klienci (odbiorcy) informacji zachowują się raczej jak kobiety - nie chcą dużo, szybko, chcą
WŁAŚCIWIE. Liczby mają być dobre, szybkość jest drugorzędna, a ilość wręcz nie gra roli.
A liczby właściwe zapewnia się przez WYBÓR, czyli elastyczność w doborze (patrz moja wizyta w
banku). Dostawcy (genów, informacji) mają KONKUROWAĆ o klienta, który je przyjmie. Być
może, dwie autostrady obok siebie są nieefektywne, ale jakby to fajnie było, gdyby były? Tu
wypadek, zwężenie - to ja tą drugą, itd. Wiem, koszty. Ale te JWPy biajowe to są dopiero
koszty!

(Jak komuś się ta dygresja nie podoba, niech ją "ominie". Ja tu widzę analogię. Jeśli są może
(jeszcze) kobiety na tym forum, poproszę o "plusa", mężczyzn, którzy zrozumieją - też.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 15:56

Wojciech Gardziński:

A klienci (odbiorcy) informacji zachowują się raczej jak kobiety - nie chcą dużo, szybko, chcą
WŁAŚCIWIE. Liczby mają być dobre, szybkość jest drugorzędna, a ilość wręcz nie gra roli.

Panie Wojciechu, hurtownia danych powinna być tak zaprojektowana, żeby właśnie szybko i
sprawnie móc ją odpytywać ad-hoc. Z założenia w hurtowni jest wszystko co w systemach
źródłowych, tylko w przyjaznej formie. Więc nie widzę problemu - niech sobie biorą tyle ile im
potrzeba. Niech dane filtrują, a jeżeli konieczne jest zrobienie jakichś dodatkowych kalkulacji, to
nie je sobie zrobią w wybranym i ich zdaniem najlepszym narzędziu klienckim. Mogą sobie nawet
tą hd odpytać przy użyciu ms query jak mają ochotę, a i tak będzie łatwiej niż ciągnąć dane z
różnych miejsc i je łączyć na piechotę.

A liczby właściwe zapewnia się przez WYBÓR, czyli elastyczność w doborze (patrz moja wizyta
w banku). Dostawcy (genów, informacji) mają KONKUROWAĆ o klienta, który je przyjmie.
Być może, dwie autostrady obok siebie są nieefektywne, ale jakby to fajnie było, gdyby były?
Tu wypadek, zwężenie - to ja tą drugą, itd. Wiem, koszty. Ale te JWPy biajowe to są dopiero
koszty!

Jeżeli hd jest zbudowana poprawnie, to pokrywa zakresem informacyjnym wszystkie
integrowane systemy i odpytuje się ją łatwo. A nawet są narzędzia, w których nie trzeba na oczy
oglądać surowych tabel, a generować zapytania ad-hoc. W tym kontekście mówimy zatem o
PEŁNEJ elastyczności w wyciąganiu danych - mogę je łatwo pobrać w dowolnym poprawnym
kontekście. I jeszcze raz powtarzam. Po wyciągnięciu ich z hd analityk może z nimi zrobić co
zechce, jeżeli będzie to metodologicznie poprawne.

I dla przypomnienia. Analityków jest niewielu w firmach. Oni sobie zawsze jakoś poradzą, to
prawda. Ale hd daje im praktycznie nieograniczone możliwości i eliminuje sporo zagrożeń. Nie
mówiąc o tym, ze zrobienie prostych, statycznych raportów dla nie-analityków, to wtedy bułka z
masłem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 16:17

Krzysztof Bokiej:

Panie Wojciechu, hurtownia danych powinna być tak zaprojektowana, żeby właśnie szybko i
sprawnie móc ją odpytywać ad-hoc.

Ale jak ją zaprojektować? Pan chce autostradę tu budować, BO PAN MYŚLI, że ona tu jest
potrzebna, a ona jest potrzebna tam, gdzie są korki. Myśli Pan, że jak Pan zrobi szeroką, to
wszyscy się zmieszczą, ale mój "bankowy" przykład pokazuje, że nie! Nie wiem, jak szeroką by
Pan zrobił, to Pan Analityk w banku wymyśli coś innego. Pisze Pan o faktach w ujęciu atomowym
- OK, ale to NIE WYSTARCZA, bo od faktów ważniejsze są INTENCJE, czyli CO SIĘ CHCE danym
raportem uzyskać. Patrz katastrofa smoleńska, gdzie fakty są trzeciorzędnym aktorem, wręcz
statystą. Dla Pana raport, czy też czarna skrzynka jest ową JWP - proszę zwrócić uwagę, jak
mało jest to ważne w tej całej młócce.

Z założenia w hurtowni jest wszystko co w systemach źródłowych, tylko w przyjaznej formie.

Czyli raport Millera, a nie czarna skrzynka.

Więc nie widzę problemu - niech sobie biorą tyle ile im potrzeba. Niech dane filtrują, a jeżeli
konieczne jest zrobienie jakichś dodatkowych kalkulacji, to nie je sobie zrobią w wybranym i
ich zdaniem najlepszym narzędziu klienckim. Mogą sobie nawet tą hd odpytać przy użyciu ms
query jak mają ochotę, a i tak będzie łatwiej niż ciągnąć dane z różnych miejsc i je łączyć na
piechotę.

Tak, ja się naprawdę z tym wszystkim zgadzam, ale to nie to!
Jak nie ma "hurtowni" konkurencyjnych, to nie ma nic. Pan chce konkurencję na poziomie
klientów - już była takowa - w komunie! Było dużo klientów i jeden sklep, zwykle pusty.

Jeżeli hd jest zbudowana poprawnie, to pokrywa zakresem informacyjnym wszystkie
integrowane systemy i odpytuje się ją łatwo.

Jeżeli, jeżeli...

A nawet są narzędzia, w których nie trzeba na oczy oglądać surowych tabel, a generować
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zapytania ad-hoc. W tym kontekście mówimy zatem o PEŁNEJ elastyczności w wyciąganiu
danych - mogę je łatwo pobrać w dowolnym poprawnym kontekście. I jeszcze raz powtarzam.
Po wyciągnięciu ich z hd analityk może z nimi zrobić co zechce, jeżeli będzie to
metodologicznie poprawne.

To już oczywiste.

I dla przypomnienia. Analityków jest niewielu w firmach. Oni sobie zawsze jakoś poradzą, to
prawda. Ale hd daje im praktycznie nieograniczone możliwości i eliminuje sporo zagrożeń.

JA TEŻ CHCĘ HD! Też chcę efektywnej.
Ale takowej się nie da(!) wypracować odgórnie SIWZem.

Nie mówiąc o tym, ze zrobienie prostych, statycznych raportów dla nie-analityków, to wtedy
bułka z masłem.

Zgadza się.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 16:43

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Panie Wojciechu, hurtownia danych powinna być tak zaprojektowana, żeby właśnie szybko i
sprawnie móc ją odpytywać ad-hoc.

Ale jak ją zaprojektować? Pan chce autostradę tu budować, BO PAN MYŚLI, że ona tu jest
potrzebna, a ona jest potrzebna tam, gdzie są korki. Myśli Pan, że jak Pan zrobi szeroką, to
wszyscy się zmieszczą, ale mój "bankowy" przykład pokazuje, że nie! Nie wiem, jak szeroką
by Pan zrobił, to Pan Analityk w banku wymyśli coś innego. Pisze Pan o faktach w ujęciu
atomowym - OK, ale to NIE WYSTARCZA, bo od faktów ważniejsze są INTENCJE, czyli CO SIĘ
CHCE danym raportem uzyskać. Patrz katastrofa smoleńska, gdzie fakty są trzeciorzędnym
aktorem, wręcz statystą. Dla Pana raport, czy też czarna skrzynka jest ową JWP - proszę
zwrócić uwagę, jak mało jest to ważne w tej całej młócce.

Jeżeli nie wystarczają dane na poziomie atomowym, to znaczy, że potrzebne dane nie istnieją...
A wtedy to tak, ma Pan rację. W hurtowni są tylko dane, które są faktami. Jak chce Pan
narzędzia, gdzie dane można wymyślać, to rzeczywiście wystarczy Excel i dobra wyobraźnia.
Jeżeli natomiast potrzebuje Pan czegoś co wynika z faktów, to hd jest dla Pana. [Moim zdaniem
Pana bankowy przykład obejmował przypadki, które można było wyliczyć na podstawie danych
atomowych i odpowiednich filtrów - taka dygresja].

Jeżeli firma chce wiedzieć prawdę o swoim biznesie, to polecam hd. Jak chce być oszukiwana
przez swoich analityków lub menedźerów, to rzeczywiście nie ma potrzeby inwestowania w hd,
bo Ci będą niezadowoleni i tak.

Z założenia w hurtowni jest wszystko co w systemach źródłowych, tylko w przyjaznej
formie.

Czyli raport Millera, a nie czarna skrzynka.

Więc nie widzę problemu - niech sobie biorą tyle ile im potrzeba. Niech dane filtrują, a jeżeli
konieczne jest zrobienie jakichś dodatkowych kalkulacji, to nie je sobie zrobią w wybranym
i ich zdaniem najlepszym narzędziu klienckim. Mogą sobie nawet tą hd odpytać przy użyciu
ms query jak mają ochotę, a i tak będzie łatwiej niż ciągnąć dane z różnych miejsc i je
łączyć na piechotę.

Tak, ja się naprawdę z tym wszystkim zgadzam, ale to nie to!
Jak nie ma "hurtowni" konkurencyjnych, to nie ma nic. Pan chce konkurencję na poziomie
klientów - już była takowa - w komunie! Było dużo klientów i jeden sklep, zwykle pusty.

Hurtownia jedna. Dane dytrybuowane logicznie (nie fizycznie) w postaci zorientowanych na
procesy data martów (gwiazd). W tym kontekście każdy proces ma logicznie swoją bazę danych
która jest podzbiorem hd. Dane są fizycznie trzymane w jednym miejscu i tam dba się o ich
integrację.

Jeżeli hd jest zbudowana poprawnie, to pokrywa zakresem informacyjnym wszystkie
integrowane systemy i odpytuje się ją łatwo.

Jeżeli, jeżeli...

Nie można wyciągać żadnych wniosków w oparciu o to, że ktoś robi, czy zrobi coś źle. Bo jeżeli
tak, to i Pana wiele wniosków trzeba unieważnić...

I dla przypomnienia. Analityków jest niewielu w firmach. Oni sobie zawsze jakoś poradzą,
to prawda. Ale hd daje im praktycznie nieograniczone możliwości i eliminuje sporo
zagrożeń.

JA TEŻ CHCĘ HD! Też chcę efektywnej.
Ale takowej się nie da(!) wypracować odgórnie SIWZem.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 61  62  63  64  65  …  82     Następna »

Da się, tylko SIWZ musi się przestać opierać na takich obiektach jak "raport", czy KPI, czy jescze
cokolwiek innego. Raport to już wisienka na torcie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 18:10

Krzysztof Bokiej:

Jeżeli nie wystarczają dane na poziomie atomowym, to znaczy, że potrzebne dane nie
istnieją... A wtedy to tak, ma Pan rację. W hurtowni są tylko dane, które są faktami. Jak chce
Pan narzędzia, gdzie dane można wymyślać, to rzeczywiście wystarczy Excel i dobra
wyobraźnia. Jeżeli natomiast potrzebuje Pan czegoś co wynika z faktów, to hd jest dla Pana.
[Moim zdaniem Pana bankowy przykład obejmował przypadki, które można było wyliczyć na
podstawie danych atomowych i odpowiednich filtrów - taka dygresja].

proszę Pana - każde wyliczenie z HD można zrobić przy pomocy odpowiedniego query z danych
atomowych, czyli po prostu systemów źródłowych. Problem w tym, że przy takich zapytaniach te
systemy dostają zadyszki i odmawiają współpracy.

I wtedy IT killuje proces SELECT, a analitycy proszą o jakąś bazę, która to sobie wcześniej
przeliczy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 18:24
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