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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ja nie twierdzę, że HDA ma być rozczłonkowana - to może być jeden serwer bazy danych (np.
instancja SQLS), byle zawierał w sobie wiele baz danych (wydzielonych bazek pomniejszych) z
dostępem i zarządzaniem przez analityków właśnie. Może to być "jeden serwer", a może to
być 500 accessków, czy też kosteczek - to jest wtórne - chodzi o podmiot administracji tegoż.

No to po co Pan pyta o sposób na bazę danych analityka, która w zasadzie do niczego nie jest
potrzebna ? Wystarczy odpowiednie ustawienie dostępu do już istniejącej.

Chodzi mi o to, żeby pokazać, że EFEKTYWNA ANALIZA absolutnie nie jest związana z
koniecznością posiadania jakiegokolwiek biaja.

Oczywiście, że nie. Ale proszę nie wmawiać nikomu, że kadra menageróf przesiądzie się z
pulpitów oferowanych w BI, na tabele przestawne.

Już się była przesiadła. Ja nie mówię o raportach typowo operacyjnych typu "kto nie zapłacił",
chyba że Pan takie raporciki nazywa biajem? No, to niezły biaj! Zwykły raporcik operacyjny, a
jak ładnie nazwany... I jak biajowo kosztował...

I znów ta demagogia. Gdzie wpadł Pan na pomysł, że w narzędziach Bi zawsze płaci się za
raporty ? Jeżeli ktoś ma choć troszkę oleju w głowie to sobie je sam zrobi. Jeżeli nie ma - no cóż
w excelu też ich nie zrobi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:57

Sławomir Broda:
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Wojciech Gardziński:

Może to być "jeden serwer", a może to być 500 accessków, czy też kosteczek - to jest
wtórne - chodzi o podmiot administracji tegoż.

No to po co Pan pyta o sposób na bazę danych analityka, która w zasadzie do niczego nie jest
potrzebna ? Wystarczy odpowiednie ustawienie dostępu do już istniejącej.

Pan jest dopiero TRZECIĄ znaną mi osobą, która mówi, że może się dostać

Chodzi mi o to, żeby pokazać, że EFEKTYWNA ANALIZA absolutnie nie jest związana z
koniecznością posiadania jakiegokolwiek biaja.

Oczywiście, że nie. Ale proszę nie wmawiać nikomu, że kadra menageróf przesiądzie się
z pulpitów oferowanych w BI, na tabele przestawne.

Już się była przesiadła. Ja nie mówię o raportach typowo operacyjnych typu "kto nie
zapłacił", chyba że Pan takie raporciki nazywa biajem? No, to niezły biaj! Zwykły raporcik
operacyjny, a jak ładnie nazwany... I jak biajowo kosztował...

I znów ta demagogia. Gdzie wpadł Pan na pomysł, że w narzędziach Bi zawsze płaci się za
raporty ? Jeżeli ktoś ma choć troszkę oleju w głowie to sobie je sam zrobi. Jeżeli nie ma - no
cóż w excelu też ich nie zrobi.

No, tom się uśmiał. Dzięki, Panie Sławku, za rozrywkę. Tak fajnie Pan napisał, że

Robert Woźniak:

1. Hyperion (1/0),
2. Eureca,
3. Prophix,
4. Optima,
5. Performance Point Server,
6. Cognos (1/0),
7. Arkusze Excel,
8. SAP BO BPC (1/1),
9. MPC.

http://www.goldenline.pl/forum/1152326/cierpienia-mlod...

to jedno wielkie naciągactwo! Super! I ma Pan rację.

wczoraj 11:06
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Nie jestem tu dyskutantem tylko obserwatorem, ale raz nie zdzierżyłem:

(...)

Natomiast niektóre nasze rozwiązania, oferowane OBOK Bałaganu Inteligienta powodują, że
klienci "połapują się", że oferowane im raporty, w cenie niezłego samochodziku, można w
sposób o wiele bardziej WIARYGODNY rozwiązać SAMEMU.

Jak czytam w Pańskim profilu Szanowny Pan jest specjalistą od Bałaganu Inteligienta?

Nie, ja jestem specjalistą od Business Intelligence, którego King is Excel :)
Znam się również na narzędziach wspomagających różnych firm (Microsoft, Oracle, Micro
Strategy, Business Object) które noszą MARKETINGOWĄ nazwę BI czyli Bałagan Inteligenta. Ale
można z nich skorzystać w zakresie, w jakim się nadają. Można je też LEPIEJ i GORZEJ umieścić
w architekturze analiz. Ta obowiązująca jest ZŁA. To jest nasza wspólna z WG teza. Proszę się
zapoznać. Polecam ostatnie nasze artykuły w Controllingu i Rachunklowości Zarządczej. sierpień,
wrzesień i listopad.
Polecam też mój blog: http://excelambitny.blogspot.com

(...)
Naszym problemem jest oprogramować dostęp do systemu transakcji za pośrednictwem
WYDRUKU, HTML'a lub eksportu Excela, zamiast dostępu do bazy danych, bo firmy,
wdrażające Bałagan I. za miliony, robią wszystko, żeby analityk nie miał dostępu do bazy.

Nie wiem czy Panowie jesteście świadomi - każdy system, który umożliwia przechowywanie
danych osób fizycznych musi udostępnić dokumentację bazy danych/zbiorów danych oraz
dostęp do niej. Ale to oczywiste prawda? I wcale nie manipulujecie faktami.

Nie, nie manipulujemy faktami. My je opisujemy.
Nie wiem, o jakim systemie, który umożliwia przechowywanie danych osób fizycznych musi
musi[/b] udostępnić dokumentację bazy danych/zbiorów danych oraz dostęp do niej. ???
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Czy to wrzutka, czy dyskusja?
Proszę konkretnie. To jest rozmowa o wdrożeniu systemu Business Inteligence.
A nie o tym, co jest w przepisach państwowych o dostępie do baz danych i ochronie danych
osobowych.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 13.11.12 o godzinie 11:33

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:15

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Pan jest dopiero TRZECIĄ znaną mi osobą, która mówi, że może się dostać

Nie za bardzo rozumie.

No, tom się uśmiał. Dzięki, Panie Sławku, za rozrywkę. Tak fajnie Pan napisał, że

to jedno wielkie naciągactwo! Super! I ma Pan rację.

Jasne, że naciągactwo. Inaczej nazwać nie można płacenia 50k za raport, które średnio
tresowana małpka poskłada.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:30

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:
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Nie jestem tu dyskutantem tylko obserwatorem, ale raz nie zdzierżyłem:

(...)

Natomiast niektóre nasze rozwiązania, oferowane OBOK Bałaganu Inteligienta powodują,
że klienci "połapują się", że oferowane im raporty, w cenie niezłego samochodziku,
można w sposób o wiele bardziej WIARYGODNY rozwiązać SAMEMU.

Jak czytam w Pańskim profilu Szanowny Pan jest specjalistą od Bałaganu Inteligienta?

Nie, ja jestem specjalistą od Business Intelligence, którego King is Excel :)
Znam się również na narzędziach wspomagających różnych firm (Microsoft, Oracle, Micro
Strategy, Business Object) które noszą MARKETINGOWĄ nazwę BI czyli Bałagan Inteligenta.
Ale można z nich skorzystać w zakresie, w jakim się nadają. Można je też LEPIEJ i GORZEJ
umieścić w architekturze analiz. Ta obowiązująca jest ZŁA. To jest nasza wspólna z WG teza.
Proszę się zapoznać. Polecam ostatnie nasze artykuły w Controllingu i Rachunklowości
Zarządczej. sierpień, wrzesień i listopad.
Polecam też mój blog: http://excelambitny.blogspot.com

Pan wybaczy - tam jest tyle manipulacji i mijania się z prawdą, że nie daje rady tego czytać.
Poza tym to przecież dyskusja o BI. Swoją drogą Pan WG twierdzi, że excel to nie BI. A Pan jest
specjalistą od BI. To już nic nie rozumiem.

(...)
Naszym problemem jest oprogramować dostęp do systemu transakcji za pośrednictwem
WYDRUKU, HTML'a lub eksportu Excela, zamiast dostępu do bazy danych, bo firmy,
wdrażające Bałagan I. za miliony, robią wszystko, żeby analityk nie miał dostępu do
bazy.

Nie wiem czy Panowie jesteście świadomi - każdy system, który umożliwia przechowywanie
danych osób fizycznych musi udostępnić dokumentację bazy danych/zbiorów danych oraz
dostęp do niej. Ale to oczywiste prawda? I wcale nie manipulujecie faktami.

Nie, nie manipulujemy faktami. My je opisujemy.
Nie wiem, o jakim systemie, który umożliwia przechowywanie danych osób fizycznych musi
musi[/b] udostępnić dokumentację bazy danych/zbiorów danych oraz dostęp do niej. ???
Czy to wrzutka, czy dyskusja?
Proszę konkretnie. To jest rozmowa o wdrożeniu systemu Business Inteligence.
A nie o tym, co jest w przepisach państwowych o dostępie do baz danych i ochronie danych
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osobowych.

To informacja. Że po prostu Pan nie umie tym analitykom pomóc w dostępie do bazy danych. A
nie, że nie da się tego zrobić. Ale rozumiem - taki marketing "wie Pan, Pan się do bazy nie
dostanie bo producent BI jest beeee. Za to AFIN nie takie cuda Panu zrobi.". Jedni używają
nazwy BI gdzie tylko mogą, drudzy wmawiają, że wiedzą co to BI, mimo iż nawet jednego
wdrożenia nie wykonali.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:34

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Polecam też mój blog: http://excelambitny.blogspot.com

Pan wybaczy - tam jest tyle manipulacji i mijania się z prawdą, że nie daje rady tego czytać.
Poza tym to przecież dyskusja o BI. Swoją drogą Pan WG twierdzi, że excel to nie BI. A Pan
jest specjalistą od BI. To już nic nie rozumiem.

Nie wybaczam. To zwykłe pomówienia. Nie przedstawia Pan żadnych argumentów, tylko
powtarza Pan ciągle swoje gołosłowne opinie.
Będę wdzięczny (tu - lub tam) za JEDEN słownie, jeden przykład manipulacji, mijania się z
prawdą.
Dopóki Pan tego nie zrobi, nie będę z Panem rozmawiac. To jest zwykłe trollowanie

To informacja. Że po prostu Pan nie umie tym analitykom pomóc w dostępie do bazy danych.
A nie, że nie da się tego zrobić. Ale rozumiem - taki marketing "wie Pan, Pan się do bazy nie
dostanie bo producent BI jest beeee. Za to AFIN nie takie cuda Panu zrobi.". Jedni używają
nazwy BI gdzie tylko mogą, drudzy wmawiają, że wiedzą co to BI, mimo iż nawet jednego
wdrożenia nie wykonali.

To kolejna opinia.
Równie wartościowa, jak poprzednie.
Ale, skoro tylko chce Pan się dzielić ze mną opiniami na temat tego, co napisałem o
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rzeczywistości, spekulując o moich intencjach, to dam Panu jeszcze jedną pożywkę:

Nie jest moim zadaniem, ani kompetencją "pomóc w dostępie do bazy danych".
Jest Pan informatykiem i wypisuje Pan takie bzdury?

Wchodzi Pan do firmy i dają Panu dostęp do bazy ponad głowami firmowych informatyków?
Ja potrafię się dostać do każdej bazy danych. Czasem nawet bez żadnej dokumentacji, bo i takie
przypadki miałem w swojej karierze.
To nie jest problem moich umiejętności czy złych zamiarów, co mi Pan imputuje, bo jest za
daleko, żeby mi Pan spojrzał w oczy, tylko problem, jaka jest sytuacja u klienta.

Pomóc mogę, ale wtedy, kiedy dostanę takie zlecenie i takie UPRAWNIENIA. Pan udaje Greka,
czy informatyka?

Albo będzie Pan rozmawiał poważnie, albo gadaj Pan zdrów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:22

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Pan jest dopiero TRZECIĄ znaną mi osobą, która mówi, że może się dostać

Nie za bardzo rozumie.

No to i wyjaśniam.
Firma kupuje biaja. Stawiają serwer śliczny, ustanawiają administratorów, robią jakieś raporty.
Raporty po chwili są nieaktualne, bo coś tam. Próba poprawki... - i ściana.
Nie ma - firma biajaowa "odpowiada za HD" i wara z poprawkami, chyba, że zlecenie.
Po 2. próbie już nikt ich nawet nie zgłasza - wszyscy ciągną do Excelka i dalej bardzo
standardowo.
Pan poczyta o haśle "Oddaj mój rower z twojej komórki" z 1000 ;) postów temu.
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Znam do tej pory 3 osoby (analityków, ITki nas nie wpuszczają do serwerowni, niech Pan
namówi kolegę do opowiastki, jak go wpuścili, hehehe), które deklarują, że mają dostęp do
danych w HD.
Przecież udostępnienie tegoż to strzał w stopę (swoją!) firmy biajowej - nikt już nigdy nie zamówi
u nich żadnego raportu. Bo Excelek, jakoś dziwnie, wystarcza.

No, tom się uśmiał. Dzięki, Panie Sławku, za rozrywkę. Tak fajnie Pan napisał, że

to jedno wielkie naciągactwo! Super! I ma Pan rację.

Jasne, że naciągactwo. Inaczej nazwać nie można płacenia 50k za raport, które średnio
tresowana małpka poskłada.

Czyli, dobra, małpka składa, więc powinno to kosztować 1 kPLN, kosztuje 50k. Za co płacimy
49k? Oczywiście za marketing biaja. Co chcę tu udowodnić i dziękuję za przykład.

P.S.
O,o,o! kolega o tym samym, hehehe. Pozdro dla kolegi ;) Pierwszy raz publicznie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.11.12 o godzinie 14:33

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:29

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

No to i wyjaśniam.
Firma kupuje biaja. Stawiają serwer śliczny, ustanawiają administratorów, robią jakieś
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raporty.
Raporty po chwili są nieaktualne, bo coś tam. Próba poprawki... - i ściana.
Nie ma - firma biajaowa "odpowiada za HD" i wara z poprawkami, chyba, że zlecenie.

A czyja to wina ? Firmy od BI, czy managera wdrożenie / pierdoły bez polotu i finezji ?
Jak ktoś pozwoli wdrożyć sobie taki szajs to jego sprawa.

Znam do tej pory 3 osoby (analityków, ITki nas nie wpuszczają do serwerowni, niech Pan
namówi kolegę do opowiastki, jak go wpuścili, hehehe), które deklarują, że mają dostęp do
danych w HD.

Prosta sprawa. Mój dyr zapytał czego potrzebujemy - no to powiedziałem, że ktoś z analityków
musi mieć wysokie uprawnienia w tej hurtowni. I tak jest.

Czyli, dobra, małpka składa, więc powinno to kosztować 1 kPLN, kosztuje 50k. Za co płacimy
49k? Oczywiście za marketing biaja. Co chcę tu udowodnić i dziękuję za przykład.

P.S.
O,o,o! kolega o tym samym, hehehe. Pozdro dla kolegi ;) Pierwszy raz publicznie.

Jest pewna różnica. Pan twierdzi, że BI to zło - ja twierdzę, że cześć wdrożeń BI, robiona jest
przez osoby, hmmmmmm,...... mało kompetentne.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:14

Krzysztof Rumiński:

Polecam uczciwy namysł nad architekturą a nie wygłaszanie spekulacji nie mających oparcia
ani na wiedzy o naszym dorobku ani na wiedzy, o tym, jak nas postrzegają klienci, ani,
oczywiście, na wiedzy o przyszłości. Chyba, że jest Pan prorokiem.
Pan jest odważny. Czy będzie Pan miał kiedyś odwagę, przyznać, jeśli się Pan myli?

Panie Krzysztofie,
przez wiele stron analizowaliśmy tutaj promowaną koncepcję SOA. Przez prawie 3 lata
promowana była koncepcja, że można składać tzw. DMA (hurtownie danych analityków)
poszczególnych analityków w większe DMA. Na poziomie sum. Pan Wojtek kilkukrotnie to
powtarzał mimo delikatnych sugestii przemyślenia przykładu z cegłami. O ile kostki wydziałowe
mają sens (jeśli spełniają wymogi analityczne, szczególnie do analiz adhocowych) to ich scalanie
już nie. Składanie DMA poprzez sumy to absurd - jeśli gdziekolwiek wdrożony staje się
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niebezpieczny.
Dopiero po trzecim przykładzie o zerowym poziomie abstrakcji - "skąd w kostce FK regiony
sprzedaży?" (tu p.Wojtek proponował nawet takie subkonto, żeby móc obroty pobierać :D ) p.
Wojtek uznał, po 3 latach atakowania dużych HD, że koncepcja SOA to brednia.

Wycofał się więc z koncepcji scalania po sumach i zaproponował scalanie na poziomie definicji
zasileń z viewsów - kopii tabel systemu transakcyjnego. Bez narzędzi dostępnych w Qlickview lub
PowerPivocie umożliwiających zautomatyzowanie analizy połączeń tabel danych ze słownikami.
Ogólnie więc wyszło, że to słabo onarzędziowane rozwiązanie, o strasznie nieefektywnej
architekturze gdzie wiele rzeczy robi się kilka razy w różnych miejscach organizacji (definicje
tych samych zasileń tworzone oddzielnie), wymagająca dodatkowo uspójniania definicji zasileń. Z
nieokreśloną możliwością umieszczania elementów kalkulowanych i planowanych.

Po prostu - słaby BI.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:27

Andrzej O.:

p. Wojtek uznał, po 3 latach atakowania dużych HD, że koncepcja SOA to brednia.

Ale jaja. Pan Andrzej przeskakuje już nawet samego siebie w manipulce. ;)

Sławomir Broda:

Nie ma - firma biajaowa "odpowiada za HD" i wara z poprawkami, chyba, że zlecenie.

A czyja to wina ? Firmy od BI, czy managera wdrożenie / pierdoły bez polotu i finezji ?
Jak ktoś pozwoli wdrożyć sobie taki szajs to jego sprawa.

To nie takie proste. W 90% (moja ocena) wdrożeń BI są to wdrożenia narzucone.
Do pozostałych odnosimy się w artykule. Co z tego, że mamy polot w definicji raportów, jak
jutro sytuacja się i tak zmieni?

Prosta sprawa. Mój dyr zapytał czego potrzebujemy - no to powiedziałem, że ktoś z
analityków musi mieć wysokie uprawnienia w tej hurtowni. I tak jest.

Miał Pan dużo szczęścia, a Pana dyr 1. nosa, 2. wystarczająco władzy

Jest pewna różnica. Pan twierdzi, że BI to zło - ja twierdzę, że cześć wdrożeń BI, robiona jest
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Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

przez osoby, hmmmmmm,...... mało kompetentne.

Większość wdrożeń biajów jest robiona byle jak, bo im gorzej jest wystartowane, tym więcej
kaski da się potem wydoić z raporcików.
Wdrożenie biaja opiera się na (i właściwie sprowadza do) hurtowni. My ją proponujemy od dołu,
ale jak jakaś jest, to trzeba ją wykorzystać. Ale to pitolenie o JWPach, szczęściu, ROI, KPIach,
webach, smartfonach (pionowo i poziomo! - dwa obrazki zawsze są pokazywane) to można sobie
między bajki włożyć.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:52

Wojciech Gardziński:

Ale to pitolenie o JWPach, szczęściu, ROI, KPIach, webach, smartfonach (pionowo i poziomo! -
dwa obrazki zawsze są pokazywane) to można sobie między bajki włożyć.

JWP nie będzie, modelu wielowymiarowego nie będzie, KPIów nie będzie, planowanie w kostce
nie będzie, weba nie będzie, smartfonów nie będzie... niczego nie będzie :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:43

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ale to pitolenie o JWPach, szczęściu, ROI, KPIach, webach, smartfonach (pionowo i
poziomo! - dwa obrazki zawsze są pokazywane) to można sobie między bajki włożyć.

JWP nie będzie, modelu wielowymiarowego nie będzie, KPIów nie będzie, planowanie w
kostce nie będzie, weba nie będzie, smartfonów nie będzie... niczego nie będzie :D

Niech żyje Kononowicz !
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:15

Sławomir Broda:

Niech żyje Kononowicz !

Prezydent Biajałegostoku. BI we stock. Aaa, to stąd biaje wzięli tę durną nawijkę o zwiększaniu
ROI...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:24
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Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

Andrzej O.:

Krzysztof Rumiński:

Polecam uczciwy namysł nad architekturą

Panie Krzysztofie,
przez wiele stron analizowaliśmy tutaj promowaną koncepcję SOA. Przez prawie 3 lata
promowana była koncepcja, że można składać tzw. DMA (hurtownie danych analityków)
poszczególnych analityków w większe DMA. Na poziomie sum. >

(...)

Po prostu - słaby BI.

Panie Andrzeju,
Dziękuję za tę merytoryczną wypowiedź.
Tak możemy podyskutować.

Na razie krótko:
1) Ten wątek nazywa się Excel is King. Architekturę ja tu wplotłem na swoją odpowiedzialność i
może trochę namieszałem.
Z Pana wypowiedzi wynika, że panowie dyskutowaliście nie o architekturze, tylko o strukturze
baz danych i procedurach wymiany danych między różnymi bazami, pełniącymi funkcję HD
róznych szczebli, agregowania itp. Można to z biedą uznać za dyskusję o architekturze w wąskim
sensie.

2) Nie wykluczam, że Pan przekonał Wojtka do jakichś swoich argumentów (nie śledziłem
uważnie),

3) ale to luźno się wiąże z ARCHITEKTURĄ SOA, która szerszą koncepcją. I kształtuje się w ciągu
lat, ale zostałą przez nas wypracowana niedawno.

Jeszcze raz: Proszę się zapoznać z naszą publikacją na ten temat a potem podyskutujemy.
Pozdrawiam
KR
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

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

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Polecam też mój blog: http://excelambitny.blogspot.com

Pan wybaczy - tam jest tyle manipulacji i mijania się z prawdą, że nie daje rady tego
czytać. Poza tym to przecież dyskusja o BI. Swoją drogą Pan WG twierdzi, że excel to nie
BI. A Pan jest specjalistą od BI. To już nic nie rozumiem.

Nie wybaczam. To zwykłe pomówienia. Nie przedstawia Pan żadnych argumentów, tylko
powtarza Pan ciągle swoje gołosłowne opinie.
Będę wdzięczny (tu - lub tam) za JEDEN słownie, jeden przykład manipulacji, mijania się z
prawdą.
Dopóki Pan tego nie zrobi, nie będę z Panem rozmawiac. To jest zwykłe trollowanie

Ok - Podstawowym obowiązkiem firmy, dostarczającej rozwiązania hurtowni danych,

zaopatrzonych w systemy raportujące, (oznaczanych marketingowym skrótem „BI”) powinno być

zapewnienie profesjonalnego dostępu do tabel – widoków biznesowych oraz dostarczenie

szczegółowej dokumentacji bazy danych.

Przekręca Pan rzeczywistość. To nie jest podstawowy obowiązek firmy dostarczającej BI.

To informacja. Że po prostu Pan nie umie tym analitykom pomóc w dostępie do bazy
danych. A nie, że nie da się tego zrobić. Ale rozumiem - taki marketing "wie Pan, Pan się do
bazy nie dostanie bo producent BI jest beeee. Za to AFIN nie takie cuda Panu zrobi.". Jedni
używają nazwy BI gdzie tylko mogą, drudzy wmawiają, że wiedzą co to BI, mimo iż nawet
jednego wdrożenia nie wykonali.
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To kolejna opinia.
Równie wartościowa, jak poprzednie.
Ale, skoro tylko chce Pan się dzielić ze mną opiniami na temat tego, co napisałem o
rzeczywistości, spekulując o moich intencjach, to dam Panu jeszcze jedną pożywkę:

Nie jest moim zadaniem, ani kompetencją "pomóc w dostępie do bazy danych".
Jest Pan informatykiem i wypisuje Pan takie bzdury?

A kto to jest informatyk? Ten sam kto nauczyciel?

Wchodzi Pan do firmy i dają Panu dostęp do bazy ponad głowami firmowych informatyków?

Nie. Jeżeli wchodzę do firmy, to już z góry mam ustalone kto co ma widzieć. I to raczej nie dział
IT decyduje.

Ja potrafię się dostać do każdej bazy danych. Czasem nawet bez żadnej dokumentacji, bo i
takie przypadki miałem w swojej karierze.
To nie jest problem moich umiejętności czy złych zamiarów, co mi Pan imputuje, bo jest za
daleko, żeby mi Pan spojrzał w oczy, tylko problem, jaka jest sytuacja u klienta.

Skoro klient jest zadowolony z obecnej sytuacji to po co mu Pan i Pańskie cuda? Jaki jest sens
zmian, skoro nie można rozwiązać głównego problemu? Co robi analityk skoro nie może
korzystać z danych? Dlaczego dział IT ma wyrazić zgodę na dostęp do danych z poziomu Excela
czy AFIN'a, skoro nie pozwala na dostęp z innego produktu? Jakieś łapówki, jak to sugerował
Pański kolega?

Pomóc mogę, ale wtedy, kiedy dostanę takie zlecenie i takie UPRAWNIENIA. Pan udaje Greka,
czy informatyka?

Ani jednego, ani drugiego. A Pan kogo udaje?

Albo będzie Pan rozmawiał poważnie, albo gadaj Pan zdrów.

Próbuje. Ale Pan oczekuje podawania szczegółów, sam pisząc artykuły bez podawania źródeł.
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Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

Kopernik potrafił poprzeć swoje stwierdzenia niezależnymi faktami. Od Pana WG udało się
dowiedzieć wprost, że nie nic obiektywnego na czym opiera swoje twierdzenia. A jak jest z
Panem? Też rozmowy, rozmowy i rozmowy?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:16

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Polecam też mój blog: http://excelambitny.blogspot.com

- Podstawowym obowiązkiem firmy, dostarczającej rozwiązania hurtowni danych,

zaopatrzonych w systemy raportujące, (oznaczanych marketingowym skrótem „BI”) powinno

być zapewnienie profesjonalnego dostępu do tabel – widoków biznesowych oraz dostarczenie

szczegółowej dokumentacji bazy danych.

Przekręca Pan rzeczywistość. To nie jest podstawowy obowiązek firmy dostarczającej BI.

Panie Łukaszu. Dziękuję za dani mi szansy dyskusji. Gdyby Pan jeszcze skończył ze swoją
nieznośna manierą "nazywania po imieniu" głoszonych przeze mnie treści, ("Przekręca Pan
rzeczywistość." Czyżby? ) jako żywo przypominającej dyskusje telewizyjne, już wszystko byłoby
PRAWIE OK. Ale prawie, ,to jednak różnica.

Otóż NIE ZAUWAŻYŁ Pan, że to POSTULAT a nie OPIS RZECZYWISTOŚCI?
I ja dalej nie wiem, czy Pan uważa to za opis rzeczywistości i zgadza się Pan ze mną, że to
niewłaściwe, czy na odwrót: wie Pan dobrze, że to mój POSTULAT i NIE ZGADZA się z nim, ale
nie przeciwstawia się Pan mojej opinii przy pomocy argumentów, tylko przy pomocy
"politycznych" obelg.
Dlatego dlatego nie oczyścił się Pan jeszcze w moich oczach z podejrzeń, że albo Pan trollluje,
albo nie rozumie, co czyta.
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Resztę odpowiedzi na Pana wrzutki ograniczę do minimum. Najpierw trzeba uporządkować pole,
kiedy wiemy o czym mówimy, Potem można dyskutować.

To informacja. Że po prostu Pan nie umie tym analitykom pomóc w dostępie do bazy
danych. A nie, że nie da się tego zrobić. Ale rozumiem - taki marketing "wie Pan, Pan się
do bazy nie dostanie bo producent BI jest beeee. Za to AFIN nie takie cuda Panu zrobi.".
Jedni używają nazwy BI gdzie tylko mogą, drudzy wmawiają, że wiedzą co to BI, mimo
iż nawet jednego wdrożenia nie wykonali.

To kolejna opinia.
Równie wartościowa, jak poprzednie.
Ale, skoro tylko chce Pan się dzielić ze mną opiniami na temat tego, co napisałem o
rzeczywistości, spekulując o moich intencjach, to dam Panu jeszcze jedną pożywkę:

Nie jest moim zadaniem, ani kompetencją "pomóc w dostępie do bazy danych".
Jest Pan informatykiem i wypisuje Pan takie bzdury?

A kto to jest informatyk? Ten sam kto nauczyciel?

Informatyk, a właściwie osoba, która w Internecie podaje się za takowego, nie pisze
ewidentnych bzdur. Mówię na podstawie wieloletniego doświadczenia współpracy z firmami - od
firmy "krzak" do wielkich ogólnopolskich molochów. Państwowych i prywatnych. Doświadczenie,
jakie mam, mówi mi, że o tym, kto i JAK decyduje o dostępie do danych decyduje jakość
zarządzania w firmie. Niektóre opisy rzeczywistości wprost z dużych firm, znajdzie Pan tam,
gdzie nie chce się Pan udać - w moich tekstach.

Wchodzi Pan do firmy i dają Panu dostęp do bazy ponad głowami firmowych informatyków?

Nie. Jeżeli wchodzę do firmy, to już z góry mam ustalone kto co ma widzieć. I to raczej nie
dział IT decyduje.

Jeśli ja znajduję się w sytuacji opisanej przez Pana, organizuję architekturę analiz "po swojemu"
i NIE MA TEMATU.
Problem powstaje wtedy, kiedy tak nie jest. Ja mam doświadczenie, że taka sytuacja jest
niestety CZĘSTSZA.
To znaczy - jest bałagan kompetencyjny, z którym szczebel niższy próbuje jakoś w miarę
rozsądnie działać. Jeśli Pan tego nie widzi - to albo ma Pan szczęście, albo - nie umie dostrzec.
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Ale to już nie mój problem.
Przecież nikt Panu nie zabrania zajmowac się wdrożeniem BI, żeby uszczęśliwiać swoich
klientów.
Nie wykluczam przecież, że reprezentuje Pan zdrową część populacji informatyków
organizujących wzorowe wdrożenia BI. Ale nie jestem pewny.

Ja potrafię się dostać do każdej bazy danych. Czasem nawet bez żadnej dokumentacji, bo i
takie przypadki miałem w swojej karierze.
To nie jest problem moich umiejętności czy złych zamiarów, co mi Pan imputuje, bo jest za
daleko, żeby mi Pan spojrzał w oczy, tylko problem, jaka jest sytuacja u klienta.

Skoro klient jest zadowolony z obecnej sytuacji to po co mu Pan i Pańskie cuda? Jaki jest sens
zmian, skoro nie można rozwiązać głównego problemu? Co robi analityk skoro nie może
korzystać z danych? Dlaczego dział IT ma wyrazić zgodę na dostęp do danych z poziomu
Excela czy AFIN'a, skoro nie pozwala na dostęp z innego produktu? Jakieś łapówki, jak to
sugerował Pański kolega?

Znów same wrzutki i pomówienia. Znów trolloidalna wypowiedź. Właściwie ręce opadają.
Cierpliwości.
(wycięte, cenzura obyczajowa :) )
Oczywiście, jeśli "klient jest zadowolony", nie ma możliwości oferowania mu żadnych usług, ani
cudów, ani wątpliwej jakości wynalazków. Podstawowa zasada pracy jest taka, że klient zwraca
się do nas, kiedy MA problem.
Zresztą już obsłużony klient dzwoni też tylko wtedy, kiedy coś idzie źle. Dalsze Pana żałosne
dywagacje pominę.

Podsumowując:
Obiecujący początek i żałosny koniec.
Nadwyrężył Pan moją cierpliwość i zostawił słabą nadzieję na jakąś merytoryczną dyskusję.
Mam propozycję: nie rozmawiajmy o mnie, bo Pan nie może wiedzieć, czy ja daję łapówki, czy
daję po buzi za odzywanie się niegrzeczne.
Rozmawiajmy o koncepcjach i procesach. Może Pan ma jakąś wiedzę na temat o którym tu sie
dyskutuje? Albo na temat tez, jakie głosimy?
Na razie Pan tego nie ujawnił, ale jeszcze chwilę poczekam.
Pozdrawiam.

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

Krzysztof Rumiński:
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

(..)
Panie Łukaszu. Dziękuję za dani mi szansy dyskusji. Gdyby Pan jeszcze skończył ze swoją
nieznośna manierą "nazywania po imieniu" głoszonych przeze mnie treści, ("Przekręca Pan
rzeczywistość." Czyżby? ) jako żywo przypominającej dyskusje telewizyjne, już wszystko
byłoby PRAWIE OK. Ale prawie, ,to jednak różnica.

Otóż NIE ZAUWAŻYŁ Pan, że to POSTULAT a nie OPIS RZECZYWISTOŚCI?
I ja dalej nie wiem, czy Pan uważa to za opis rzeczywistości i zgadza się Pan ze mną, że to
niewłaściwe, czy na odwrót: wie Pan dobrze, że to mój POSTULAT i NIE ZGADZA się z nim, ale
nie przeciwstawia się Pan mojej opinii przy pomocy argumentów, tylko przy pomocy
"politycznych" obelg.
Dlatego dlatego nie oczyścił się Pan jeszcze w moich oczach z podejrzeń, że albo Pan trollluje,
albo nie rozumie, co czyta.

Resztę odpowiedzi na Pana wrzutki ograniczę do minimum. Najpierw trzeba uporządkować
pole, kiedy wiemy o czym mówimy, Potem można dyskutować.

To raczej Pan nie zrozumiał o czym pisałem. Pan właśnie wysuwając takie postulaty przekręca
rzeczywistość. Sugeruje Pan, że dostawca BI powinien głównie udostępniać hurtownię danych,
poprzez dostęp do tabel. Wtedy to nie byłby systemy BI, a po prostu hurtownie danych. Systemy
BI mają realizować inne zadania. Więc skoro chce Pan zmienić ich zadania, to automatycznie
przestaną to być systemy BI. To tak jak z autem - jak zabierze mu Pan koła i będzie nim pływał
po jeziorze to przestanie być autem. Manipulacja polega na próbie zmiany definicji systemu BI i
wytyczeniu mu zadań sprzecznych z jego ideą. Rozumie Pan teraz?

To informacja. Że po prostu Pan nie umie tym analitykom pomóc w dostępie do bazy
danych. A nie, że nie da się tego zrobić. Ale rozumiem - taki marketing "wie Pan, Pan
się do bazy nie dostanie bo producent BI jest beeee. Za to AFIN nie takie cuda Panu
zrobi.". Jedni używają nazwy BI gdzie tylko mogą, drudzy wmawiają, że wiedzą co to
BI, mimo iż nawet jednego wdrożenia nie wykonali.

To kolejna opinia.
Równie wartościowa, jak poprzednie.
Ale, skoro tylko chce Pan się dzielić ze mną opiniami na temat tego, co napisałem o
rzeczywistości, spekulując o moich intencjach, to dam Panu jeszcze jedną pożywkę:
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Nie jest moim zadaniem, ani kompetencją "pomóc w dostępie do bazy danych".
Jest Pan informatykiem i wypisuje Pan takie bzdury?

A kto to jest informatyk? Ten sam kto nauczyciel?

Informatyk, a właściwie osoba, która w Internecie podaje się za takowego, nie pisze
ewidentnych bzdur. Mówię na podstawie wieloletniego doświadczenia współpracy z firmami -
od firmy "krzak" do wielkich ogólnopolskich molochów. Państwowych i prywatnych.
Doświadczenie, jakie mam, mówi mi, że o tym, kto i JAK decyduje o dostępie do danych
decyduje jakość zarządzania w firmie. Niektóre opisy rzeczywistości wprost z dużych firm,
znajdzie Pan tam, gdzie nie chce się Pan udać - w moich tekstach.

Nadal nie wiem kim jest informatyk. Może Pan odpowiedzieć na to proste pytanie?

Wchodzi Pan do firmy i dają Panu dostęp do bazy ponad głowami firmowych
informatyków?

Nie. Jeżeli wchodzę do firmy, to już z góry mam ustalone kto co ma widzieć. I to raczej nie
dział IT decyduje.

Jeśli ja znajduję się w sytuacji opisanej przez Pana, organizuję architekturę analiz "po
swojemu"
i NIE MA TEMATU.
Problem powstaje wtedy, kiedy tak nie jest. Ja mam doświadczenie, że taka sytuacja jest
niestety CZĘSTSZA.
To znaczy - jest bałagan kompetencyjny, z którym szczebel niższy próbuje jakoś w miarę
rozsądnie działać. Jeśli Pan tego nie widzi - to albo ma Pan szczęście, albo - nie umie dostrzec.
Ale to już nie mój problem.
Przecież nikt Panu nie zabrania zajmowac się wdrożeniem BI, żeby uszczęśliwiać swoich
klientów.
Nie wykluczam przecież, że reprezentuje Pan zdrową część populacji informatyków
organizujących wzorowe wdrożenia BI. Ale nie jestem pewny.

Wychodzę z prostego założenia - klient ma bałagan więc potrzebuje go ogarnąć. Ja jestem po to
żeby mu pomóc. Jeżeli nie umiem tego zrobić tzn. że odniosłem porażkę. Nie tłumaczę się.

Ja potrafię się dostać do każdej bazy danych. Czasem nawet bez żadnej dokumentacji,
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bo i takie przypadki miałem w swojej karierze.
To nie jest problem moich umiejętności czy złych zamiarów, co mi Pan imputuje, bo jest
za daleko, żeby mi Pan spojrzał w oczy, tylko problem, jaka jest sytuacja u klienta.

Skoro klient jest zadowolony z obecnej sytuacji to po co mu Pan i Pańskie cuda? Jaki jest
sens zmian, skoro nie można rozwiązać głównego problemu? Co robi analityk skoro nie
może korzystać z danych? Dlaczego dział IT ma wyrazić zgodę na dostęp do danych z
poziomu Excela czy AFIN'a, skoro nie pozwala na dostęp z innego produktu? Jakieś łapówki,
jak to sugerował Pański kolega?

Znów same wrzutki i pomówienia. Znów trolloidalna wypowiedź. Właściwie ręce opadają.
Cierpliwości.
(wycięte, cenzura obyczajowa :) )
Oczywiście, jeśli "klient jest zadowolony", nie ma możliwości oferowania mu żadnych usług,
ani cudów, ani wątpliwej jakości wynalazków. Podstawowa zasada pracy jest taka, że klient
zwraca się do nas, kiedy MA problem.
Zresztą już obsłużony klient dzwoni też tylko wtedy, kiedy coś idzie źle. Dalsze Pana żałosne
dywagacje pominę.

Jak wyżej. Oczywiste jest, że klient ma problem i przychodzi do Pana. Jeżeli upraszcza Pan
problem tylko do problemu raportów to strasznie płytko podchodzi Pan do swoich klientów.

Podsumowując:
Obiecujący początek i żałosny koniec.
Nadwyrężył Pan moją cierpliwość i zostawił słabą nadzieję na jakąś merytoryczną dyskusję.
Mam propozycję: nie rozmawiajmy o mnie, bo Pan nie może wiedzieć, czy ja daję łapówki,
czy daję po buzi za odzywanie się niegrzeczne.

To dziwne. Pański kolega wie, że kontrakty na BI załatwia się tylko za pomocą łapówek. I to
miałem na myśli. Gdyby zadał Pan sobie trud przeczytania tego wątku to może by się Pan tego
domyślił. A tak wchodzi Pan w środek dyskusji i każe sobie wszystko tłumaczyć.

Rozmawiajmy o koncepcjach i procesach. Może Pan ma jakąś wiedzę na temat o którym tu sie
dyskutuje? Albo na temat tez, jakie głosimy?
Na razie Pan tego nie ujawnił, ale jeszcze chwilę poczekam.
Pozdrawiam.
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Napisałem wyżej. Próba wmawiania innym, że można zmienić rzeczywistość i niedostrzeganie, że
koncepcje lansowane przez Panów już były to próba przekręcenia tejże rzeczywistości. Rewolucja
nie jest rewolucją dlatego, że autor tak o niej mówił. Czy coś jest rewolucja, lub przewrotem
kopernikańskim, decydują obiektywne fakty. Jakie Pan ma na poparcie swoich twierdzeń?

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 14.11.12 o godzinie 14:57

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 13:06

Łukasz D.:

Nadal nie wiem kim jest informatyk. Może Pan odpowiedzieć na to proste pytanie?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 13:12
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent

Ja p.

POLITYKA - fajny tygodnik, no nie? - opublikował artykuł-rozmowę z jakimś nawiedzonym
drhabem od sztucznej inteligencji (SI), zajmującym się SI "zależy, jak zdefiniujemy to pojęcie".
Ale bełkot, a'la wczesne lata 90!
SI według onego to zastosowanie reguł decyzyjnych przy udzielaniu kredytów na ten przykład.
Albo lodówka, odczytująca z czipa na pizzy, że pizza leżała w sklepie kilka dni bez lodówki !!!

Ów drhab od business intelligence i ambient intelligence nie jest w stanie skumać, że takie IFy
(znaczy się funkcje JEŻELI, tfu! - reguły decyzyjne!) to taki kopiujwklejek w Excelu robi w
tysiącach formuł do 7 zagnieżdżeń i mu mało, i, że taki sklep, jakby picce miały czipy, toby je
przeprogramowywał, tak, jak teraz myje detergentami stare mięsko.
Jakbym mu pokazał formuły tablicowe w Excelu, toby chyba zaczął mnie tytułować "wyrocznią".
W formułach tablicowych tysiące wartości poddawane są tysiącom warunków, tworząc "macierze
decyzyjne" w pojedynczych komórkach Excela.
Chociaż drhab "Nie boi się Matrixa" (tytuł artykułu), czyli sam sobie zaprzecza.

Oczywiście drhab jest z AGHu z Katedry Informatyki Stosowanej, niektórym to coś mówi.
Podstawy teoretyczne Business Intelligence to potęga.

P.S.
Przepraszam drhaba G.J.N. za dosłowność zarzutów. Ale to nie ja wymyśliłem, tylko Polityka
opublikowała. Bo Pan raczył powiedzieć.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.11.12 o godzinie 18:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:16

SOA#32 – Standardowa Odpowiedź Administratora nr 32: Masz niekompatybilną podkładkę pod
mysz.
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I can make
...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 121  122  123  124  125  126     Następna »

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:21
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