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Nie szkodzi, że Pan nie zrozumiał.

Ale, z łaski swojej, gdyby Pan mógł wycenić to co Pan widział, Pan jest specjalistą! Proszę...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 14:11

Wojciech Gardziński:

I tak ma być!
Wiedza kosztuje.

Ale narzędzie informatyczne (excel+jakieś tam dodateczki), szczerze mówiąc, mało, bo
self-made, taka IKEA.

Hmmm już patrząc na to ze stricto konsumenckiej strony dodam iż Ikea jak i np: jakikolwiek
sklep, hipermarket świadczący kompleksowe usługi (np: Carrefour i ich MVNO a propo telefoni
komórkowej i innych gażdetów) nauczyły mnie by wszystkiego w jednym miejscu nie kupować.
Doświadczenie konsumenta jest zawsze w ten sposób weryfikowane bo zawsze w koszyku
zakupowym n-ty produkt będzie niższej (gorszej) jakości.

A jak już do jakości przechodzimy to kto u Pana Panie Wojciechu pisze i planuje testy
obciążeniowe i wydajnościowe Pana systemów BI? Czy Pana Klienci nie upominają się o to czy
też jedną demonstracją zamydlają sobie oczy co do wydajności takiego rozwiązania (biorąc pod
uwagę fakt iż Ci Klienci mają duże 500 Terabajtowe Bazy lub więsze) ?

P.S. Zastanawiam się czy w Polkomtelu by Pana rozwiązanie przeszło przed Zarządem i
Komitetem Sterującym... Hmmm... Jak tu przetworzyć taki ogrom danych z systemów
Teradaty? Hmmm...

Adam Bulenda edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 15:13

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 15:05

Wojciech Gardziński:

Nie szkodzi, że Pan nie zrozumiał.

Ale, z łaski swojej, gdyby Pan mógł wycenić to co Pan widział, Pan jest specjalistą! Proszę...

od wycen gotowych rzeczy sa Ci co płacą... po drugie nic nie widziałem bo pokazanie
jakiegokolwiek rozwiązania bez znajmości wymagań zamawiającego mija sie z celem... o
najlepszym garniturze nic nie powiem bez poznanie osoby która zamawiala i tego czym sie
kierowała kupując go...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 15:11

by wszystkiego w jednym miejscu nie kupować. Doświadczenie konsumenta jest zawsze w ten
sposób weryfikowane bo zawsze w koszyku zakupowym n-ty produkt będzie niższej (gorszej)
jakości.

Pełna zgoda! Kupowanie BI tej samej firmy, co ERP to kolejny stopień uzależnienia.

A jak już do jakości przechodzimy to kto u Pana Panie Wojciechu pisze i planuje testy
obciążeniowe i wydajnościowe Pana systemów BI? Czy Pana Klienci nie upominają się o to czy
też jedną demonstracją zamydlają sobie oczy co do wydajności takiego rozwiązania (biorąc
pod uwagę fakt iż Ci Klienci mają duże 500 Terabajtowe Bazy lub więsze) ?

Nie proszę Pana, to nie tak.
Nigdy w życiu nie poważyłbym się wrzucać bardzo dużych danych do Accesska. Znam
ograniczenia. Projekt się robi na małej próbce danych, tam testuje się jego wydajność (przede
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wszystkim "organizacyjną"), a potem zmienia sie DSNa, przerzuca SQLki (zapytania) do SQLka
(SQLS lub inna porządna baza). Projekty kostek z plików OQY odtwarza się w usługach
raportowych i dalej już wszystko się dzieje w dużych bazach. Skala ma znaczenie.

Ale szybkość zrobienia DZIAŁAJĄCEGO projektu również.
I to że wręcz kilka iteracji klient-projektant dzieje się w jeden dzień - również.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 15:13

Jarek Żeliński:

Wojciech Gardziński:

Nie szkodzi, że Pan nie zrozumiał.

Ale, z łaski swojej, gdyby Pan mógł wycenić to co Pan widział, Pan jest specjalistą! Proszę...

od wycen gotowych rzeczy sa Ci co płacą... po drugie nic nie widziałem bo pokazanie
jakiegokolwiek rozwiązania bez znajmości wymagań zamawiającego mija sie z celem... o
najlepszym garniturze nic nie powiem bez poznanie osoby która zamawiala i tego czym sie
kierowała kupując go...

Panie Jarku. Miga się Pan od odpowiedzi.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 15:14

Wojciech Gardziński:

Panie Jarku. Miga się Pan od odpowiedzi.

odpowiedizałem na pytanie, skoro jednak Pan wie lepiej ... cechą uczciwej rozmowy jest
zadawanie pytan i akcpetacja otzrymanej odpowiedzi... wszystko inne to pyskowka nie warta
czasu...

jak dzwoni do mnie ktokolwiek i pyta "ile wezmę za analizą" to jedyne co mogę uczciwie zrobić
to umówić się spotkanie i spokojnie posłuchać jaki cel ma do osiągnięcia ten potencjalny klient...
jezeli tenże klient mówi mi, że inny usługodawca od razu podał cenę i tego oczekuje ode mnie to
ja stawiam mu taksówkę by do tego usługodawcy szybciej dotarł... i nie tracil na mnie czasu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 15:56

Nie proszę Pana, to nie tak.
Nigdy w życiu nie poważyłbym się wrzucać bardzo dużych danych do Accesska. Znam
ograniczenia. Projekt się robi na małej próbce danych, tam testuje się jego wydajność (przede
wszystkim "organizacyjną"), a potem zmienia sie DSNa, przerzuca

Tu się zgadzam bo tak robi się przy każdej technologii (Teradata również). Mała próbka danych
testowych i symulacje działania.
Chociaż Pana rozwiązanie bardziej mi się kwalifikuje do obsługi baz typu Incentive ale o tym
poniżej.

SQLki (zapytania) do SQLka (SQLS lub inna porządna baza). Projekty kostek z plików OQY
odtwarza się w usługach raportowych i dalej już wszystko się dzieje w dużych bazach. Skala
ma znaczenie.

Ale szybkość zrobienia DZIAŁAJĄCEGO projektu również.
I to że wręcz kilka iteracji klient-projektant dzieje się w jeden dzień - również.

W takim razie Panie Wojciechu z całym szacunkiem do każdego sektora, segmentu rynkowego -
jak zwał tak zwał Pan nie wejdzie. Załóżmy że mamy scenariusz projektu w danej firmie, gdzie
zanim Pan rozpocznie Analizę Wykonawczą to dostaje Pan do ręki, harmonogram prac,
dokumentację (wiem nie lubi Pan tego słowa)procesów biznesowych obowiązujących w danym
dziale (danych działach jeżeli projekt jest np: strategiczny) na dzień dzisiejszy, dokumentację
procesów biznesowych po reengineeringu, które po wdrożeniu rozwiązania mają obowiązywać,
przewidywalną wydajnością systemu (ilość użytkowników / czas dostępu do danych / czas
wykonywania operacji / ilość danych poddanych operacjom przetwarzania) oraz zbiór
funkcjonalności jakie powinne zostać dodatkowo zaimplementowane (interfejsy + wymagania
pozostałe). Wszystko to oprawione w jeden ładny i spójny dokument. Oprócz tego dostanie Pan z
góry narzucony budżet prac w jakim musi się Pan wymieścić (ewentualna kasa po
udokumentowaniu potrzeb ale to trzeba też w odpowiedni sposób wykazać).

W przypadku Telecomów tu wygląda jeszcze inaczej. Plan testowy musi Pan samemu dostarczyć.
Dostarczyć jednostki / przeliczniki określające miary które w środowisku testowym będą
poddane testom wydajności i jakości przez wewnętrznych testerów. Dodatkowo Pana praca jest
co tydzień kontrolowana, a harmonogram prac sprawdzany, a postęp raportowany na bieżąco do
Zarządu. Jeżeli Pana rozwiązanie nie spełnia z góry założonych w dokumentacji wymagań to "do
widzenia".
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Tak wiem biurokracja. Dlatego też reasumując Pana rozwiązanie rynkowo jest moim zdaniem
adekwatne dla sektora SOHO i SME (małe i średnie firmy) bo niestety w molochach albo nie
wejdzie Pan z takim rozwiązaniem bo przeterg i SIWZ Panu nie pozwolą (wystarczy że któreś z
kluczowych wymagań nie jest spełnione) albo jak napisałem wyżej ściśle określone i
przestrzegane procedury wewnętrzne pozyskiwania Kontrahentów.

Zatem reasumując logicznie, mimo że Excel jest wykorzystywany nawet przez Konsultantów
SAPa to mogę go nazwać Królem BI ale dla sektora SOHO i dolnego SME. Firmy z sektora
górnego SME i CMA z pewnością sięgną po rozwiązania królujące i będące królami dla tych
sektorów rynkowych np: Teradata. Z Excela oczywiście nadal będą korzystać ale przy drobnych
pracach związanych np: z "dostrajaniem" tych większych systemów.

Żeby jeszcze potwierdzić moją teorię posłużę się kolegą Englem, który takie prawidło,
kształtujące Popyt na dane dobro, sformułował, a samo to prawo ekonomiczne miałem na
drugich zajęciach Mikroekonomii na pierwszym roku studiów:

"Dobra wyższego rzędu - mają elastyczność dochodową wyższą od jedności. Wzrost dochodu
zwiększa rozmiary popytu na te dobra i ich udział w budżetach nabywców". Stąd jak Pan widzi z
procesami kształtującymi popyt niestety trudno będzie wygrać. A większe firmy zdecydowanie
mają elastyczność dochodową większą od zera stąd wybierają takie a nie inne rozwiązania i mają
zdecydowanie innym branding i ranking rynkowy takich rozwiązań.

Adam Bulenda edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 16:03

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 15:58

Jarek Żeliński:

Wojciech Gardziński:

Panie Jarku. Miga się Pan od odpowiedzi.

odpowiedizałem na pytanie, skoro jednak Pan wie lepiej ... cechą uczciwej rozmowy jest
zadawanie pytan i akcpetacja otzrymanej odpowiedzi... wszystko inne to pyskowka nie warta
czasu...

jak dzwoni do mnie ktokolwiek i pyta "ile wezmę za analizą" to jedyne co mogę uczciwie
zrobić to umówić się spotkanie i spokojnie posłuchać jaki cel ma do osiągnięcia ten potencjalny
klient... jezeli tenże klient mówi mi, że inny usługodawca od razu podał cenę i tego oczekuje
ode mnie to ja stawiam mu taksówkę by do tego usługodawcy szybciej dotarł... i nie tracil na
mnie czasu.

Panie Jarku, tararara...
Najpierw Pan deprecjonuje owo 100€. Ja (i taki był myślę Pana cel) to zrozumiałem tak:
Cienizna, bo 100€, co można sobie kupić za 100€, waciki? (W oryginale 100 albo 300$, nie
pamiętam ;), niech ktoś przypomni..), a teraz, nagle, Pan nic nie wie, "bo wszystko zależy"
Szkoda, że brakuje Panu odwagi. Tak odpowiadają studenci.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 16:11

Odpowiadam Panu A.B.

Oczywiście. Nikt nie ma monopolu na cały rynek.
Ale, wie Pan, może się pochwalę... bo to dla mnie powód do dumy:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" używa AFIN.NET do analiz w dziale
finansowym.

P.S.
...Od 1997 r.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 16:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 16:16

Wojciech Gardziński:

Właśnie to wszystko pokazałbym, gdybym miał komuś wytłumaczyć czym jest proces ETL
:)

Pan chyba jeszcze nie ma dzieci, więc porada na przyszłość:
Jak się odpowiada dziecku, jak pyta "Skąd się biorą dzieci?"
Otóż, jest kilka strategii:
1. - A zęby umyłeś? (czyli czepia się słówek lub czegoś mało istotnego - już Pan ćwiczył)
2. - Z nadmanganianu potasu. (Licząc na to, że zanim wytłumaczymy dziecku, co to ten
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nadmanganian jest, ono zapomni o pytaniu głównym) - tę metodę ćwiczy Pan chyba teraz...

Podpowiadam Panu, że jest jeszcze metoda trzecia, ćwiczona ze mną przez różnych tam na
początku tego wątku - oto ona:
3. - A jakie masz prawo, ty gówniarzu, pytać mnie, ojca twego, o cokolwiek?

A ja bym wytłumaczył to tak:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_HowToGetDataF...
Tu pobierasz skomplikowaną definicję, tu sprowadzasz ją do znanych pojęć biznesowych, tu
używasz do woli.
A tu, dodatkowo, a tak robisz prostą implementację hurtowni, żeby w Excelu wszystko się
fajnie szybko działo
http://afin.net/webcasts/Demo_HowToSimplifyVeryComplic...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 11:20

Ależ wcale nie chcę zrobić czegoś w stylu metody 2. Po prostu - mam takie (może trochę
"lamerskie") wyobrażenie, że ETL obsługuje, w przeważającej części przypadków, dosyć
skomplikowane przekształcenia.
Że to co mamy w bazach operacyjnych, a to co trzymamy w hurtowni to zupełnie inna bajka, i
żeby przejść od jednej do drugiej postaci potrzebujemy co najmniej kilku sporych kroków.
Oczywiście nie mam zbyt dużego doświadczenia (co będę podkreślać ;) ), może jest tak jak Pan
mówi - ETL to "weź z różnych baz dane gotowe do załadowania do hurtowni i załaduj".
Z mojej perspektywy - żeby wytłumaczyć ten proces, na pewno nie chciałbym tego zrobić w 10
minut, bo przez ten czas można pokazać jakąś namiastkę problemu.
Wolałbym przeznaczyć kilka godzin, żeby dokładnie wytłumaczyć wszystkie (POTRZEBNE)
aspekty problemu.
Jeżeli w danej firmie potrzebne jest coś na wzór AFINa - to ok - być może takie szkolenie
wystarczy.
Jeżeli jednak zakres działalności byłby trochę większy, to chciałbym przedstawić kolejne kroki,
najlepiej udokumentowane jakimiś diagramami w visio.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 20:35

z doświadczenia powiem że większość biurowego etl to załadowanie danych z jakiejś bazy
Oracle/MSSQL lub z pliku txt/csv wygenerowanego przez jakiś tam system raportowy

przerabiasz sobie to wedle uznania (filtrujesz, usuwasz zbędne dane i inne bzdury) a następnie
ładujesz do magazynku który jest podstawą do wygenerowania raportu końcowego

często tak się składa że to takie domorosłe ETL musi kleić systemy z default-u zaprojektowane
tak żeby nie można było ich integrować ze sobą, cóż brutalna proza życia

a to czy używasz do tego skryptu vbs, bazy access, Integration Servicess czy czegoś innego jest
średnio istotne

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 20:57

Wojciech Gardziński:

Panie Jarku, tararara...
Najpierw Pan deprecjonuje owo 100€. Ja (i taki był myślę Pana cel) to zrozumiałem tak:
Cienizna, bo 100€, co można sobie kupić za 100€, waciki? (W oryginale 100 albo 300$, nie
pamiętam ;), niech ktoś przypomni..), a teraz, nagle, Pan nic nie wie, "bo wszystko zależy"
Szkoda, że brakuje Panu odwagi. Tak odpowiadają studenci.

Moi studenci mówią inaczej, po drugie zapytam: gdzie użyłem cienizna, po trzecie jeżeli coś na
rynku kosztuje (jest sprzedawane) stale za jakiekolwiek pieniądze to prawdopodobnie taka ma
wartość dla nabywcy (w kwestiach marketingowych).

Nadal nie rozumiem jakiej odwagi mi brakuje, do podania jakiejkolwiek ceny na bazie Pana
opisu? Powtarzam, ja nie mam podstaw by taka podać, kilka miesiecy temu jeden z prezesów
dużego developera w warszawie, jak zapytałem go po zakończeniu kontraktu dlaczego wybrał
mnie odpowiedział: był Pan jedyny który nie złożył mi oferty cenowej po krótkiej 15 minutowej
prezentacji moich ogólnych potrzeb.

Jak Pan "zapyta o coś konkretnego" to podam cenę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 21:08

OK. Odpowiedź mnie satysfakcjonuje.
Wycofuję pytanie.
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 21:17

Witam.

Wow, dyskusja nieco zboczyła z toru, ale jako, że dopiero co do niej dołączam wypowiem się co
do pierwotnego tematu...

Zacznę przewrotnie od pytania:

Dlaczego 90% populacji woli używać systemu dziesiątkowego do liczenia w pamięci? (90%
zaczerpnięte z wydumania. Statystyki nie prowadziłem :))

Odpowiedź jest prosta: znają go lepiej niż żaden inny...

Dlaczego xls wygrywa z innymi narzędziami BI w oczach rzeczonych "analityków"?

Rzesza analityków i innych biznesowo nastawionych osób nauczyła się go w pradziejach swojej
kariery biznesowej, albo i wcześniej... co więcej nie ma ochoty uczyć się innego "substytutu".

Ot cała filozofia :-)

Pozdrawiam fanatyków z jednej i z drugiej strony barykady :-)...

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 21:25

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 21:23

często tak się składa że to takie domorosłe ETL musi kleić systemy z default-u zaprojektowane
tak żeby nie można było ich integrować ze sobą, cóż brutalna proza życia

a to czy używasz do tego skryptu vbs, bazy access, Integration Servicess czy czegoś innego
jest średnio istotne

Dokładnie! A 90% pisze te makra przeklejające dane z arkusza1 do arkusza2 po prostu w Excelu,
tzn. w VBA... i wtedy jest "Excel hell".

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 21:24

Dlaczego xls wygrywa z innymi narzędziami BI w oczach rzeczonych "analityków"?

Rzesza analityków i innych biznesowo nastawionych osób nauczyła się go w pradziejach swojej
kariery biznesowej, albo i wcześniej... co więcej nie ma ochoty uczyć się innego "substytutu".

Ot cała filozofia :-)

Pozdrawiam fanatyków z jednej i z drugiej strony barykady

Jak robić BI to... tam gdzie umieją.
Wielcy już to zresztą zauważają:
http://www.microstrategy.pl/Solutions/BISolutions/exce...
Fanatycy pozdrawiają.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 21:31

Jeżeli jednak zakres działalności byłby trochę większy, to chciałbym przedstawić kolejne kroki,
najlepiej udokumentowane jakimiś diagramami w visio.

Panie Grzegorzu, Przyjmuję to jako propozycję. Prosze spróbować udokumentować chociażby to
z filmiku. Brakowało tu dokumentacji - ma Pan okazję lukę wypełnić, a przy okazji, rozumiem,
że WSPÓLNIE nakierujemy Pana na tory, które zaprocentują Panu w przyszłości.
Ja obiecuję wsparcie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 21:36

Jak robić BI to... tam gdzie umieją.
Wielcy już to zresztą zauważają:
http://www.microstrategy.pl/Solutions/BISolutions/exce...

Cała koncepcja BI zrodziła się z potrzeby sprawnego raportowania danych z coraz to nowych
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systemów pojawiających się w firmach. Do fajnych pomysłów (warstwa semantyczna i wiele
wiele innych) zaczęto dorabiać własne interfejsy do budowania raportów. Co producent to inne
zabawki z różnym skutkiem. Faktem jest, że MSoft dał ciała mocno, bo interfejs już miał i
wystarczyło ściągnąć całą resztę od innych, tak jak to robił wiele razy w przeszłości (okienka
ściągnięte z Mac'a).

Fanatycy pozdrawiają.

Rozdwojenie jaźni ;)?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 21:58

Wojciech Gardziński:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" używa AFIN.NET do analiz w dziale
finansowym.

W dziale finansowym... no właśnie...

Panie Wojciechu wydaje mi się, że jakakolwiek dyskusja z Panem nie ma sensu... Pan jest z
gatunku tych co to wszystko wiedzą najlepiej i basta. Pół biedy jeśli osoba o tak
fundamentalistycznych poglądach jest po stronie usługodawcy, tragedia jeśli po stronie klienta ;)
Myślę, że wszyscy zgodzą się, że Excel to bardzo użyteczne narzędzie do prezentacji danych ale
to tylko fragment BI a więc trudno nazwać go królem całości...
Sam go zresztą używam w trakcie wdrożeń bo jest on jednym z narzędzi analitycznych
wykorzystywanych przez SAP BI.
Daleki też jestem do tego, żeby rozwiązania SAP, którgo używam nazywać królem czegokolwiek.
Królem w jaki sensie ? Kosztów wdrożenia, możliwości, stabilnosci rozwiązania, ilości wdrożeń ?
Obiektywnym czynnikiem oceny produktów jest rynek - to on decyduje o tym jakie rozwiązanie
jest na topie. I okazuje się, że cena nie zawsze jest kryterium decydującym...

Czytając Pana wypowiedzi nasuwa mi się wniosek, że cała ta dyskusja nie jest z założenia
duskusją merytoryczną ale raczej czymś w rodzaju prowokacji mającej na celu raczej
zareklamowanie Pana produktu (stąd chyba te ciągłe odnośniki do Pana strony).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 22:36

Krzysztof Konitz:

Obiektywnym czynnikiem oceny produktów jest rynek - to on decyduje o tym jakie
rozwiązanie jest na topie. I okazuje się, że cena nie zawsze jest kryterium decydującym...

mówi Pan o liczbie instalacji Excela?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 22:38
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