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« Poprzednia     1  … 56  57  58  59  60  …  82     Następna »

Andrzej O.:

Spodziewam się, że przdałby się stopień dra na przynajmniej pokrewnym kierunku. A poza
tym, o ile mogę poprowadzić parę godzin na jakiś temat na konferencji to nie znaczy, że od
razu mam kilkanaście godzin materiału przynajmniej na semestr.

Panie Andrzeju, Pan za mało je Prozacu - polecam.

Jakby to powiedzieć, eee... , stopień doktora jest cenny w dziedzinach już obcykanych. Pana
MSBI ma (wg MS) lat 3 (wg nas 15, ale my, to, wie Pan, Pan Pikuś). Pan to sprzedajesz, to Pan
jesteś doktor, a wg mnie to nawet docent, bo doceniam (i chyba nie tylko ja) niektóre Pana
kawałki tutaj. A taki Pan Adam to np. Prof.
A nawet Prof.^3 (Prof.esjonalnie Prof.anuje swoją Prof.esję konsultanta SAP, bo ma naprawdę
świeże spojrzenie na to, co robi.
(Myślę, że się nie obrazicie ani Wasi pracodawcy się na Was nie obrażą.)

A tak serio:
Szukamy PRAKTYKÓW.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.08.2011, 21:47

Bajki informacyjnych robotów

(...) Bohaterowie Lema błądzą, nie umieją odróżnić fikcji od faktów. Nikomu nie ufają, mają

poczucie nieustannego zagrożenia i zagubienia...

(Onet dzisiaj)

Przeczytałem takie cóś:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/odata-nowy-sta...
(Notabene, bardzo dobrze napisany artykuł, co się bardzo rzadko zdarza na msdn)
Pojawia się ostatnio mnóstwo nowinek technologicznych, ale ja mam taką zasadę, że usiłuję
wymyślić zastosowanie i praktyczne użycie każdej z nich i... czuję się informacyjnym robotem.

1. Bo np. nie wiem, czy IMA to Nie-OLAP (jak IMA-owcy chcą, żebym myślał), jak wszystkie
znaki na niebie i na ziemi mówią, że OLAP i to kulawy?

2. Bo nie wiem, czy ODATA to jakiś skok technologiczny, czy tylko http-owy klient serwerowej
bazy danych - czyli: mam bazę danych - wysyłam zapytanie (oczywiście w sikłelu, nie w SQL-u,
hehehe) i dostaję w przeglądarce (sic!) tabelkę-odpowiedź?(*)
Bo, jeśli tak, jak wyżej, to ja znam dalsze kroki! Kopiuj-wklej do Excela i dalej bardzo, ale to
bardzo standardowo...

Możecie mnie tytułować Seven-Zark-Seven albo, może, ktoś tu mi coś objaśni?...

P.S.
(*) ...i, swoim zwyczajem, zacząłem poszukiwania od tezy, że 11. biaj SAP is coming soon. I co?
I... jest.
http://www.odata.org/producers

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.08.11 o godzinie 14:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.08.2011, 13:29

Ale czad!
Hogart Business Intelligence przekazał kostkę OLAP do Muzeum Techniki

Hogart Business Intelligence przekazał wizualizację oraz opis kostki OLAP do Muzeum Techniki w

Warszawie. Materiały trafią na stronę internetową muzeum. Każdy wirtualny zwiedzający będzie

mógł zapoznać się z definicją oraz najważniejszymi informacjami na temat tej odchodzącej do

lamusa technologii.

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

A kiedy IMĘ, tę, na wskroś nowoczesną technologię, wyśle się w kosmos?

Zobaczcie przy okazji, jak to BI jeszcze wierzga! Same info o biajkach! Co na to Muzeum
Techniki? Co na to SAP - lider BI?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.08.2011, 00:26

Wojciech Gardziński:

Uwaga, uwaga!
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Pan Krzysztof B., niegdyś zajadły mój krytyk, ale, w gruncie rzeczy, swój gość, strzelił artykuł.
http://bi.pl/publications/art/77-jedna-wersja-prawdy-k...
Do jakiegoś tam momentu czyta się z zapartym tchem (podziwko), ale autor przesadził trochę
z wierszówką, czyli rozmydla się.

Miałem urlop, więc odnoszę się do tego dopiero teraz.

W kontekście tego "podziwko" to nie pozostaje mi nic innego jak tylko się ucieszyć ;-). Bo
pamiętam, że bodaj jedyną osobą, o której wypowiedział się Pan z umiarkowaną aprobatą i
której materiał znalazł się na bi.pl był Ralph Kimball. A to stawia mnie w bardzo szacownym
gronie ;-)

Artykuł jest o prawdzie "Czym jest prawda? I czy istnieje?".
Czyli powinien być prawdziwy. A nie jest.

Pozwoli Pan, Panie Krzysztofie, że się popastwię ździebko? Bez obrazy.

Koncepcja jednej wersji prawdy ma rzesze swoich zwolenników i równocześnie wielu

zagorzałych przeciwników.

To chyba o mnie? Znaczy - między innymi. Ale cały artykuł jest o krytykach (średnio, co
akapit). Czyli nie jest o prawdzie, tylko o nie-prawdzie.

To prawda, że mój pomysł o usystematyzowaniu pewnych spraw o JWP pojawił się po wielu Pana
wypowiedziach na tym forum. Ale musi Pan wiedzieć, że nie tylko Pan ma takie zdanie o JWP.

Przygotowując się do napisania tego artykułu przeczytałem masę materiałów o JWP. I podział
jest prosty. Jedni uważają (tak jak Pan), że coś takiego nie istnieje. A inni (taki jak ja) uważają,
że JWP jak najbardziej istnieje, tylko krytycy i niedowiarkowie źle ją rozumieją (na zbyt wysokim
poziomie abstrakcji ;-)

Moim zdaniem prawdziwa musi być wartość faktu na najniższym poziomie granulacji. Niestety w
wielu przypadkach tak nie jest. Wynika to ze:
- stosowania wielu definicji tego samego pojęcia w jednym procesie biznesowym,
- dynamiki prawdy-intepretacji, czyli coś co dzisiaj jest prawdziwe (według Pana definicji), jutro
może być definiowane inaczej. Ok. Ale cały czas wartość faktu na najbardziej atomowym
poziomie musi być taka sama - prawdziwa (według mojej definicji).
- słabej jakości danych (ktoś zamiast Warszawa w bazie danych ma Wasrzaaw),
- błędów metodologicznych w procesie integracji danych (na przykłą, ale ni tylko w wyniku
Exceliozy).

Czymś co pozytywnie wpływa na poprawienie tych wskaźników jest jedna, centralna,
zintegrowana, spójna hurtownia danych, której ładowanie jest poprzedzone procesem
czyszczenia danych. I tak, pełni ona funkcję jednego źródła danych.

W koncepcji, którą opisałem, jedną wersją prawdy jest fakt na najniższym poziomie granulacji. A
nie dana interpretacja faktów (która przecież może ulegać zmianie w zależności od poczynionych
założeń).

To opracowanie ma za zadanie przedstawić obraz koncepcji jednej wersji prawdy i pokazać, że

brak realizacji jej postulatów może prowadzić do dużych szumów informacyjnych.

Przedstawione przykłady są bardzo proste i mają obrazować zalety jednej wersji prawdy. Na

koniec pokazujemy co należy zrobić, aby przybliżyć się do realizacji postulatów koncepcji.

Po czym autor konsekwentnie i bardzo udolnie(!) udowadnia, że JWP nie istnieje i że JWP to
nie JWP tylko JŹD (jotzide), czyli Jedno Źródło Danych.

Tak jak mówię. Nie istnieje prawda według Pana rozumienia i innych krytyków. Napisałem to w
artykule i się z tym zgadzam. Ale moim zdaniem wy rozumiecie prawdę jako interpretację
faktów. A dla mnie prawdziwa powinna być wartość faktu. Interpretacja zależy od założeń.

Pewnie można się by z tym zgodzić, gdyby nie fakt, że taki SAP Business Objects, oferując
swój zajefajny "Świat Obiektów" jest dokładnym przeciwieństwem tez Autora. Czyli:

W artykule celowo odciąłem się od konkretnych narzędzi. Napisałem, że:
Przesadą będzie opieranie procesów integracji danych o korporacyjne narzędzia ETL w średniej

wielkości sklepie internetowym. Również przesadą jest tworzenie systemów raportowych w

oparciu o połączone ze sobą tasiemce arkuszy kalkulacyjnych produkowane przez zespoły

analityczne w korporacji i integrujące dane z wielu systemów.

Dla mnie to nie jest w tej chwili sedno sprawy. Najważniejsza jest hurtownia danych, a nie
narzędzia klienckie ją odpytujące. Nie zajmował bym się tym w tej dyskusji.

Inna kwesta to to, ze Świat Obiektów nie jest żadnym przeciwieństwem moich tez. I nie
rozumiem o co tu Panu chodzi.

KTO MA RACJĘ, SAP, czy Pan Krzysztof B.?

P.S.
Porównaj z:
To co wyróżnia obecnie wdrażane systemy BI od Excelów to realizacji idei "jednej prawdy".

Już mówię o co chodzi. (...)

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
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Wtedy, czyli prawie 3 lata temu byłem przekonany, że Pan uważa, że xls może pokryć wszystkie
aspekty BI/DW (integracja przy użyciu vlookupów, prezentacja, czyszczenie itp). Później w pana
wywodach zaczął się pokazywać Access, potem jeszcze SQL Server i Oracle. Więc Pan poniekąd
przyznał, że BI to nie tylko xls. Moim zdaniem serce BI to HD, a nie narzędzia klienckie. Jak w
HD będzie OK, to i analizy będą OK.

Inna kwestia, że od tamtego czasu sporo nabyłem doświadczenia i sporo się nauczyłem. I
między innymi dlatego powstał ten artykuł.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.08.2011, 10:24

Krzysztof Bokiej:

Bo pamiętam, że bodaj jedyną osobą, o której wypowiedział się Pan z umiarkowaną aprobatą
i której materiał znalazł się na bi.pl był Ralph Kimball. A to stawia mnie w bardzo szacownym
gronie ;-)

Uwaga, uwaga. MAM MOC stawiania w Szacownym Gronie. W walce na komplementy Pan
Szanowny jednak wygrał - poddaje się. ;) Któż następny do Szacownego Grona?

To prawda, że mój pomysł o usystematyzowaniu pewnych spraw o JWP pojawił się po wielu
Pana wypowiedziach na tym forum. Ale musi Pan wiedzieć, że nie tylko Pan ma takie zdanie o
JWP.

Naprawdę nie tylko ja jestem normalny? Fajnie!

Przygotowując się do napisania tego artykułu przeczytałem masę materiałów o JWP. I podział
jest prosty. Jedni uważają (tak jak Pan), że coś takiego nie istnieje. A inni (taki jak ja)
uważają, że JWP jak najbardziej istnieje, tylko krytycy i niedowiarkowie źle ją rozumieją (na
zbyt wysokim poziomie abstrakcji ;-)

Wie Pan, ile książek napisano o bóstwach, wierze, itp.? I, tam też, podział jest podobny. Wte
albo we wte.
Wie Pan, dużo można temu zarzucić, tylko nie odkrywczość.

Moim zdaniem prawdziwa musi być wartość faktu na najniższym poziomie granulacji. Niestety
w wielu przypadkach tak nie jest. Wynika to ze:
- stosowania wielu definicji tego samego pojęcia w jednym procesie biznesowym,
- dynamiki prawdy-intepretacji, czyli coś co dzisiaj jest prawdziwe (według Pana definicji),
jutro może być definiowane inaczej. Ok. Ale cały czas wartość faktu na najbardziej atomowym
poziomie musi być taka sama - prawdziwa (według mojej definicji).
- słabej jakości danych (ktoś zamiast Warszawa w bazie danych ma Wasrzaaw),
- błędów metodologicznych w procesie integracji danych (na przykłą, ale ni tylko w wyniku
Exceliozy).

Przecież to stwierdzenia tak elementarne, że, chyba trochę - niech się Pan nie gniewa - Pan się
tu zniża...
Rzeczywiście, nie możemy!, naprawdę, nie możemy, serio, nie da rady, naprawdę - to poważna
sprawa!!!, bardzo poważna - naprawdę!!!, nie da rady ukroić chleba bez jego posiadania.

Czymś co pozytywnie wpływa na poprawienie tych wskaźników jest jedna, centralna,
zintegrowana, spójna hurtownia danych, której ładowanie jest poprzedzone procesem
czyszczenia danych. I tak, pełni ona funkcję jednego źródła danych.

W koncepcji, którą opisałem, jedną wersją prawdy jest fakt na najniższym poziomie
granulacji. A nie dana interpretacja faktów (która przecież może ulegać zmianie w zależności
od poczynionych założeń).

Czyli Pana koncepcja to jednym zdaniem stwierdzenie konieczności posiadania hurtowni danych.
Odkrywcze! A nawet popieram!
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Dla mnie to nie jest w tej chwili sedno sprawy. Najważniejsza jest hurtownia danych, a nie
narzędzia klienckie ją odpytujące. Nie zajmował bym się tym w tej dyskusji.

jak wyżej.

Wtedy, czyli prawie 3 lata temu byłem przekonany, że Pan uważa, że xls może pokryć
wszystkie aspekty BI/DW (integracja przy użyciu vlookupów, prezentacja, czyszczenie itp).
Później w pana wywodach zaczął się pokazywać Access, potem jeszcze SQL Server i Oracle.
Więc Pan poniekąd przyznał, że BI to nie tylko xls. Moim zdaniem serce BI to HD, a nie
narzędzia klienckie. Jak w HD będzie OK, to i analizy będą OK.

Inna kwestia, że od tamtego czasu sporo nabyłem doświadczenia i sporo się nauczyłem. I
między innymi dlatego powstał ten artykuł.

Ha, ha, ha!
To, że Pan czegoś nie wiedział, nie rozumiał lub interpretował po swojemu, jest dla Pana
odkrywcze.

To tak, jak wyrośnięty skin, zrobił manto jakiemuś Szwedowi- pytają się go:
- Jaki motyw???
- Za Potop Szwedzki!
- Ale dlaczego dopiero teraz? Przecież tego w każdej szkole uczą?! Poza tym to było kilkaset lat
temu!
- BO JA SIĘ TEGO DOWIEDZIAŁEM TERAZ!

Niech Pan sobie przeczyta Prawo Clarke'a z mojego profilu. Ja wiem, że Pan to "wiedział od
zawsze" - tylko trzeba to było ciutkę odkopać.
Ale się dało, więc... gratuluję!!!
Niech Pan teraz pomoże odkopać to u innych, bo oni też to wiedzą (znaczy będą wiedzieć) od
zawsze!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.08.11 o godzinie 17:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.08.2011, 17:02

Wojciech Gardziński:

Przecież to stwierdzenia tak elementarne, że, chyba trochę - niech się Pan nie gniewa - Pan
się tu zniża...
Rzeczywiście, nie możemy!, naprawdę, nie możemy, serio, nie da rady, naprawdę - to
poważna sprawa!!!, bardzo poważna - naprawdę!!!, nie da rady ukroić chleba bez jego
posiadania.

Ok. Czyli jak rozumiem się Pan zgadza z koncepcją JWP. Fajnie. Zatem jak Pan już zrozumiał, to
warto zaktualizować te wszystkie miejsce, gdzie jawnie Pan wyśmiewał coś, co błędnie Pan
zrozumiał. To będzie pewnie z 800 postów.

A zniża to się Pan (niech się Pan nie gniewa) wyszukując wątpliwej jakości materiały
marketingowe różnych dostawców oprogramowania i wklejanie ich tutaj nie wiem po co... Bo
mam wrażenie, że tylko Pan się tym interesuje.

Czyli Pana koncepcja to jednym zdaniem stwierdzenie konieczności posiadania hurtowni
danych. Odkrywcze! A nawet popieram!

Pan nawet nie wiedział jak się rozszyfrowuje skrót ETL. Zatem wolę tak jak krowie na rowie. Ale
tak - taki jest wniosek.

Dla mnie to nie jest w tej chwili sedno sprawy. Najważniejsza jest hurtownia danych, a nie
narzędzia klienckie ją odpytujące. Nie zajmował bym się tym w tej dyskusji.

jak wyżej.

Jak wyżej, czyli jak rozumiem też Pan popiera. Super.

Ha, ha, ha!
To, że Pan czegoś nie wiedział, nie rozumiał lub interpretował po swojemu, jest dla Pana
odkrywcze.

Po pierwsze, to zrozumienie o co Panu chodzi to nie jest prosta sprawa. Weźmy chociażby mój
artykuł. Ma Pan coś do niego, po czym jak Panu odpowiadam, to Pan wyśmiewa i się okazuje, że
ze wszystkim się Pan zgadza. No to o co tu chodzi?

Nie wiem, gdzie jest większy problem. W moim rozumieniu, czy w Pana artykulacji…

Po drugie, to dokładnie to samo mogę napisać Panu. Najpierw prawi Pan o 90% ludzi, którzy
analizują w Excelu i to nawet jak mają inne bijaje. Bo Excel to król i lekarstwo na całe zło itp. Ale
po 1000 postów się okazuje, że to król tylko pod warunkiem, ze jest hurtownia i w zasadzie to
nie sam Excle tyko VBA. Plus te wszystkie nadużycia, że to za darmo (tak jakby Excela za darmo
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rozdawali!). Ale jak wszyscy Panu mówią, że nic do Excela nie mają, bo to fajne narzędzie jest,
to do Pana nie dochodzi. Jak ktoś chce to niech sobie analizuje w Excelu. A jak woli w czym
innym, to też OK. Plus to wyśmiewanie „JWP by Gardziński”…

W ogóle dyskusja z Panem to zabawna sprawa. W Pana wypowiedziach jest 2/3 nic nie wartego
sarkazmu. Reszta to przedruki marketingowych niusuów. I naprawdę niewielka część to
lakoniczne treści merytoryczne. Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od
początku o to chodziło, albo, że wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan
kolejna aktualizację rysuneczku. Niech Pan odwróci proporcje i zamiast sarkazmu porządnie
opisze Pan swoje stanowisko.

Jeździ Pan po wszystkim co nie jest Excelem lub Afinem, jakby posiadanie jednego z nich i
opieranie na nich BI było receptą na całe zło. Po czym okazuje się, ze to jest recepta, ale tylko
jak wszystko inne (integracja, hurtownia) są zrobione poprawnie. Tylko, że największy wysiłek
to właśnie przeprowadzenie tej integracji i zaprojektowanie oraz utrzymywanie hurtowni. Więc o
co Panu chodzi?

I jeszcze jedno. Czy może mi Pan odpowiedzieć na jakiej podstawie napisał Pan:
"Pewnie można się by z tym zgodzić, gdyby nie fakt, że taki SAP Business Objects, oferując swój
zajefajny "Świat Obiektów" jest dokładnym przeciwieństwem tez Autora."
Czy po prostu się Pan zagalopował?

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 21.08.11 o godzinie 12:59

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.08.2011, 12:58

Szanowny Panie Krzysztofie!
Eee.. chciałbym panu powiedzieć komplement... ale nie wiem, czy nie odbierze go Pan jako
największą obrazę... ale spróbuję.
TRAFIŁ SWÓJ NA SWEGO.
(Czyli jestem pełen podziwu dla Pańskiego - nieco podobnego do mojego, tfu! - sarkazmu.
Gratuluję - uwielbiam godnych przeciwników. Wiedziałem, że Pana zdenerwuję - hihihihi...;) )

Ale, do rzeczy! Pozwoli Pan, że będę kontynuował owe - zaraz, przewijam posta, żeby sprawdzić
numerek... - "2/3 nic nie wartego sarkazmu"... Ależ Pan czasu przeze mnie traci! ;)

Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Przecież to stwierdzenia tak elementarne, że, chyba trochę - niech się Pan nie gniewa - Pan
się tu zniża...
Rzeczywiście, nie możemy!, naprawdę, nie możemy, serio, nie da rady, naprawdę - to
poważna sprawa!!!, bardzo poważna - naprawdę!!!, nie da rady ukroić chleba bez jego
posiadania.

Ok. Czyli jak rozumiem się Pan zgadza z koncepcją JWP. Fajnie.

ŻE CO? Że JWP? Chyba Pan nie zrozumiał. Pisałem o danych w warstwie pośredniej - hurtowni.
Oczywizda, że muszą być "Warszawa"-y, a nie "Warszaaw"-y. Bo i cóż komu po "Warszaaw"-ie?
Nawet nie można postać w korkach...:(

Zatem jak Pan już zrozumiał, to warto zaktualizować te wszystkie miejsce, gdzie jawnie Pan
wyśmiewał coś, co błędnie Pan zrozumiał. To będzie pewnie z 800 postów.

Ups. Poważna sprawa... Ale chyba jednak pozostawię je, bo to Pan raczej powinien je przeczytać
raz jeszcze.
(Pamiętamy - złośliwość dopuszczalna - muszę wykonać normę 2/3 nic nie wartego, itd.;) )

A zniża to się Pan (niech się Pan nie gniewa) wyszukując wątpliwej jakości materiały
marketingowe różnych dostawców oprogramowania

Zaraz, chwileczkę! To już jest bomba! Pan Szanowny twierdzi, że poważne materiały
marketingowe biajów to, cytuję, "wątpliwej jakości materiały marketingowe różnych dostawców
oprogramowania ".
Święta prawda, czyli... JWP.

i wklejanie ich tutaj nie wiem po co... Bo mam wrażenie, że tylko Pan się tym interesuje.

No, i trochę dziewczynami.

Czyli Pana koncepcja to jednym zdaniem stwierdzenie konieczności posiadania hurtowni
danych. Odkrywcze! A nawet popieram!

Pan nawet nie wiedział jak się rozszyfrowuje skrót ETL.

Kajam się.

Zatem wolę tak jak krowie na rowie. Ale tak - taki jest wniosek.

Przepraszam, jaki?
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Dla mnie to nie jest w tej chwili sedno sprawy. Najważniejsza jest hurtownia danych, a
nie narzędzia klienckie ją odpytujące. Nie zajmował bym się tym w tej dyskusji.

jak wyżej.

Jak wyżej, czyli jak rozumiem też Pan popiera. Super.

Ależ oczywiście zgadzam się z Panem. Też popieram istnienie hurtowni danych.
Powtórzyć obrazek?

Ha, ha, ha!
To, że Pan czegoś nie wiedział, nie rozumiał lub interpretował po swojemu, jest dla Pana
odkrywcze.

Po pierwsze, to zrozumienie o co Panu chodzi to nie jest prosta sprawa. Weźmy chociażby mój
artykuł. Ma Pan coś do niego, po czym jak Panu odpowiadam, to Pan wyśmiewa i się okazuje,
że ze wszystkim się Pan zgadza. No to o co tu chodzi?

O to, żeby Pana, Panie Szanowny, sprowokować. Udaje się.

Nie wiem, gdzie jest większy problem. W moim rozumieniu, czy w Pana artykulacji…

O, co do artykulacji to rzeczywiście jest problem. Ja napisałem z 50 artykułów na ten temat, a
Szanowny pan jeden. Jest problem.

Po drugie, to dokładnie to samo mogę napisać Panu. Najpierw prawi Pan o 90% ludzi, którzy
analizują w Excelu i to nawet jak mają inne bijaje. Bo Excel to król i lekarstwo na całe zło itp.
Ale po 1000 postów się okazuje, że to król tylko pod warunkiem, ze jest hurtownia i w
zasadzie to nie sam Excle tyko VBA.

Tu się z Panem zgadzam. Oczywiście, i bardzo mi z tego powodu przykro, że nie byłem w stanie
wyartykułować całej swojej bzdury w jednym poście.

Plus te wszystkie nadużycia, że to za darmo (tak jakby Excela za darmo rozdawali!). Ale jak
wszyscy Panu mówią, że nic do Excela nie mają, bo to fajne narzędzie jest, to do Pana nie
dochodzi. Jak ktoś chce to niech sobie analizuje w Excelu. A jak woli w czym innym, to też OK.
Plus to wyśmiewanie „JWP by Gardziński”…

Rewelacja! "JWP by Gardziński". To chyba o stwierdzeniu, że JWP to bzdura, bo tylko taką JWP
wyznaję.

W ogóle dyskusja z Panem to zabawna sprawa.

Dziękuję, nawzajem.

W Pana wypowiedziach jest 2/3 nic nie wartego sarkazmu. Reszta to przedruki
marketingowych niusuów. I naprawdę niewielka część to lakoniczne treści merytoryczne.
Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od początku o to chodziło, albo, że
wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan kolejna aktualizację
rysuneczku. Niech Pan odwróci proporcje i zamiast sarkazmu porządnie opisze Pan swoje
stanowisko.

Ups. 1000 postów. Ludzie, teraz dopiero będę trollem!...

Jeździ Pan po wszystkim co nie jest Excelem lub Afinem, jakby posiadanie jednego z nich i
opieranie na nich BI było receptą na całe zło.

Nie jest. Ale jest lepsze, niż posiadanie wszystkich biajów świata.

Po czym okazuje się, ze to jest recepta, ale tylko jak wszystko inne (integracja, hurtownia) są
zrobione poprawnie. Tylko, że największy wysiłek to właśnie przeprowadzenie tej integracji i
zaprojektowanie oraz utrzymywanie hurtowni. Więc o co Panu chodzi?

Dobrze, kończę sarkazm.
Ależ, oczywiście! Proszę Pana - hurtownia być musi, bo inaczej jest excelioza. Musi być, a jak
jest, to musi być sensowna. Rozumiem, że się rozumiemy.
Tylko... że... - włączam sarkazm - Pan ograniczył całe to biajowanie do owej hurtowni. Czyli te
wszystkie biaje, te JWPy, te BObjecty, Oracle i inne zbójemuje, to zwykły pic na wodę
fotomontaż!
Panie Krzysztofie - TO PRAWDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I jeszcze jedno. Czy może mi Pan odpowiedzieć na jakiej podstawie napisał Pan:
"Pewnie można się by z tym zgodzić, gdyby nie fakt, że taki SAP Business Objects, oferując
swój zajefajny "Świat Obiektów" jest dokładnym przeciwieństwem tez Autora."
Czy po prostu się Pan zagalopował?

Niech Pan przeczyta swój artykuł!
"JWP to JŹD." (nie cytat - kompilacja sensu) Kropka.(!)
Świat obiektów biznesowych, opierający się o JWP, to fikcja. Business Objects to fikcja.
Przepraszam firmę SAP, że użyłem tego przykładu - dotyczy wszystkich biajów.
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Z wypiekami na twarzy oczekuję dalszej wymiany ciosów.

P.S.
A teraz Panu wypalę troszeczkę - z działka.
Napisał Pan, cytuję

Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od początku o to chodziło, albo, że
wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan kolejna aktualizację
rysuneczku.

Nie, Panie Krzysztofie, to Pan jest niedoinformowany.
https://skydrive.live.com/pagenotfounderror.aspx?cid=42...
Mój rysuneczek ukazał się NA PAPIERZE (a nie tam w jakieś efemerydzie) PONAD DWA I PÓŁ
ROKU TEMU.
Proszę zaprenumerować Controlling i Rachunkowość Zarządczą!!!
http://econtrolling.infor.pl/[Reklama]
Domagam się odwołania stwierdzenia, że "aktualizuję rysuneczek".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 06:46

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.08.2011, 22:08

Wojciech Gardziński:

ŻE CO? Że JWP? Chyba Pan nie zrozumiał. Pisałem o danych w warstwie pośredniej -
hurtowni. Oczywizda, że muszą być "Warszawa"-y, a nie "Warszaaw"-y. Bo i cóż komu po
"Warszaaw"-ie? Nawet nie można postać w korkach...:(

No to po kolei. Napisałem teks:

Krzysztof Bokiej:

Moim zdaniem prawdziwa musi być wartość faktu na najniższym poziomie granulacji. Niestety
w wielu przypadkach tak nie jest. Wynika to ze:
- stosowania wielu definicji tego samego pojęcia w jednym procesie biznesowym,
- dynamiki prawdy-intepretacji, czyli coś co dzisiaj jest prawdziwe (według Pana definicji),
jutro może być definiowane inaczej. Ok. Ale cały czas wartość faktu na najbardziej atomowym
poziomie musi być taka sama - prawdziwa (według mojej definicji).
- słabej jakości danych (ktoś zamiast Warszawa w bazie danych ma Wasrzaaw),
- błędów metodologicznych w procesie integracji danych (na przykłą, ale ni tylko w wyniku
Exceliozy).

Po czym Pan powyższe zacytował i odpowiedział:

Wojciech Gardziński:

Przecież to stwierdzenia tak elementarne, że, chyba trochę - niech się Pan nie gniewa - Pan
się tu zniża...
Rzeczywiście, nie możemy!, naprawdę, nie możemy, serio, nie da rady, naprawdę - to
poważna sprawa!!!, bardzo poważna - naprawdę!!!, nie da rady ukroić chleba bez jego
posiadania.

Jak to można inaczej zrozumieć, ja nie zgodę ze wszystkimi moimi stwierdzeniami? W końcu one
są tak elementarne, że się zniżam... Jeżeli się jednak Pan nie zgadza, to tylko dowód jak ciężko
Pana zrozumieć...

Tak czy siak. Napisałem Panu czym jest dla mnie JWP i jak można tą koncepcję realizować. I
jakie są zalety tej realizacji. Dla Pana (jak rozumiem), JWP nie istnieje, bo pan ją rozumie jako
statyczną interpretację faktów (czyli idzie Pan po najniższej linii oporu). A taki twór rzeczywiście
nie istnieje. Tu zgoda. Tylko z szacunku dla ludzi, którzy JWP rozumieją tak jak ja, mógłby Pan
doprecyzować następnym razem jak wyśmieje pan JWP w jakim kontekście Pan ją postrzega. Ja
w moim artykule potraktowałem "prawdę" w Pana rozumieniu jak najbardziej poważnie.

Zaraz, chwileczkę! To już jest bomba! Pan Szanowny twierdzi, że poważne materiały
marketingowe biajów to, cytuję, "wątpliwej jakości materiały marketingowe różnych
dostawców oprogramowania ".
Święta prawda, czyli... JWP.

Materiały marketingowe tworzą sprzedawcy dla biznesu/sponsorów. Nie tworzą ich programiści,
czy wdrożeniowcy. Większość materiałów Microsoftu może użyć tak naprawdę SAP, zmieniając
tylko nazwę narzędzia... Dla mnie materiały marketingowe nie są żadnym źródłem wiedzy na
temat narzędzi.

Ja, jeżeli chcę wyrobić sobie opinię na temat jakiegoś narzędzia, to albo czytam dokumentację
techniczną, albo po prostu instaluje u siebie na kompie i testuję. Panu też radzę. bo to co Pan
robi, to strata czasu Pańskiego i naszego.

Zatem wolę tak jak krowie na rowie. Ale tak - taki jest wniosek.

Przepraszam, jaki?

Wniosek jest taki, że hurtownia to serce infrastruktury bijaj. I tu nie ma sporu. Ja tylko uważam,
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że hd to tak na prawdę realizacja koncepcji JWP.

Po pierwsze, to zrozumienie o co Panu chodzi to nie jest prosta sprawa. Weźmy chociażby
mój artykuł. Ma Pan coś do niego, po czym jak Panu odpowiadam, to Pan wyśmiewa i się
okazuje, że ze wszystkim się Pan zgadza. No to o co tu chodzi?

O to, żeby Pana, Panie Szanowny, sprowokować. Udaje się.

Ale sprowokować do czego? Albo się Pan nie zgadza i robi listę spornych kwestii. Albo się Pan
zgadza i tyle. A Pan się niby nie zgadza, ale używa przy tym lakonicznych komentarzy, które nie
wiadomo jak rozumieć. Po czym się jednak okazuje, że się Pan zgadza tylko tak Pan sobie coś
napisał...

Nie wiem, gdzie jest większy problem. W moim rozumieniu, czy w Pana artykulacji…

O, co do artykulacji to rzeczywiście jest problem. Ja napisałem z 50 artykułów na ten temat, a
Szanowny pan jeden. Jest problem.

Chętnie przeczytam Pana zdanie (usystematyzowane i jednoznaczne) na temat realizacji
koncepcji JWP. Zapoda Pan linkiem?

A druga kwestia to czynienie mi zarzutów z ilości opublikowanych artykułów. Kula w płot. Po
pierwsze, piszę jak mam coś do powiedzenia. Może kiedyś będzie tego 10, 50, a może 100. Nie
wiem. Po drugie, drugie, liczy się jakość a nie ilość (nie pije tu do Pana twórczości, bo nie
czytałem za dużo - to tylko taki argument). Po trzecie, ja żyję na tym świecie dużo krócej od
Pana. No chyba, że poważnie traktuje pan tylko dyskutantów w swoim wieku...

Po drugie, to dokładnie to samo mogę napisać Panu. Najpierw prawi Pan o 90% ludzi,
którzy analizują w Excelu i to nawet jak mają inne bijaje. Bo Excel to król i lekarstwo na
całe zło itp. Ale po 1000 postów się okazuje, że to król tylko pod warunkiem, ze jest
hurtownia i w zasadzie to nie sam Excle tyko VBA.

Tu się z Panem zgadzam. Oczywiście, i bardzo mi z tego powodu przykro, że nie byłem w
stanie wyartykułować całej swojej bzdury w jednym poście.

Mi zajęło to 6 linijek. A Pan się na tym forum naparza od 3 lat. Pan wybaczy, ale wygląda to
trochę tak, jakby te 3 lata temu Pan sam nie do końca wiedział o co Panu chodzi.

Jeździ Pan po wszystkim co nie jest Excelem lub Afinem, jakby posiadanie jednego z nich i
opieranie na nich BI było receptą na całe zło.

Nie jest. Ale jest lepsze, niż posiadanie wszystkich biajów świata.

Dlaczego?

Dobrze, kończę sarkazm.
Ależ, oczywiście! Proszę Pana - hurtownia być musi, bo inaczej jest excelioza. Musi być, a jak
jest, to musi być sensowna. Rozumiem, że się rozumiemy.
Tylko... że... - włączam sarkazm - Pan ograniczył całe to biajowanie do owej hurtowni. Czyli
te wszystkie biaje, te JWPy, te BObjecty, Oracle i inne zbójemuje, to zwykły pic na wodę
fotomontaż!
Panie Krzysztofie - TO PRAWDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie prawda. Fakt - serce to HD. Ale z pustego i Salomon nie naleje. Jak HD jest do d... wszystko
później jest tez do d... Nie ma znaczenia czy używa pan Exclea, czy coś innego. Jeżeli natomiast
HD jest OK, to i narzędzia klienckie HD mogą zostać w pełni wykorzystane. I tu uważam, że
narzędzie inne niż Excel mogą świetnie zaprezentować swoje dobre strony. Excel ma swoje wady
i inne bijaje mają wady. To nic nie dowodzi. Jak ktoś chce opierać raportowanie i analizy ad-hoc
tylko na Excelu to spoko. Tylko musi zaakceptować jego słabe strony.

I jeszcze jedno. Czy może mi Pan odpowiedzieć na jakiej podstawie napisał Pan:
"Pewnie można się by z tym zgodzić, gdyby nie fakt, że taki SAP Business Objects, oferując
swój zajefajny "Świat Obiektów" jest dokładnym przeciwieństwem tez Autora."
Czy po prostu się Pan zagalopował?

Niech Pan przeczyta swój artykuł!
"JWP to JŹD." (nie cytat - kompilacja sensu) Kropka.(!)
Świat obiektów biznesowych, opierający się o JWP, to fikcja. Business Objects to fikcja.
Przepraszam firmę SAP, że użyłem tego przykładu - dotyczy wszystkich biajów.

JŹD to realizacja JWP. Kropka.(!)

Czy Pan kiedykolwiek widział na oczy Świat Obiektów. Nie mówię o materiałach marketingowych
SAP. Tak na prawdę. Czy kiedykolwiek zrobił Pan raport w BO?

Jakie jeszcze narzędzia BI, z którymi Pan pracował mają te same wady (w pana mniemaniu) co
BO?

P.S.
A teraz Panu wypalę troszeczkę - z działka.
Napisał Pan, cytuję
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Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od początku o to chodziło, albo, że
wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan kolejna aktualizację
rysuneczku.

Nie, Panie Krzysztofie, to Pan jest niedoinformowany.
https://skydrive.live.com/pagenotfounderror.aspx?cid=42...
Mój rysuneczek ukazał się NA PAPIERZE (a nie tam w jakieś efemerydzie) PONAD DWA I PÓŁ
ROKU TEMU.
Proszę zaprenumerować Controlling i Rachunkowość Zarządczą!!!
http://econtrolling.infor.pl/[Reklama]
Domagam się odwołania stwierdzenia, że "aktualizuję rysuneczek".

Z Pana rysuneczków nie czynię zarzutu, zatem nic nie będę odwoływał. To po pierwsze. A po
drugie, to chyba nie oczekuje pan, że zanim z kimkolwiek rozpocznę dyskusję na forum to
najpierw przeczytam wszystkie jego/jej artykuły. To Pana obowiązek jako stronę w dyskusji,
żeby mi wyłożyć Pana zdanie na różne tematy. Nie mam zamiaru się posiłkową innymi
materiałami, albo domysłami.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.08.2011, 09:41

Nonono! Samo przewijanie zajmuje już powyżej minuty.

No to po kolei. Napisałem teks:
Krzysztof Bokiej:

Moim zdaniem prawdziwa musi być wartość faktu na najniższym poziomie granulacji.
Niestety w wielu przypadkach tak nie jest. Wynika to ze:
- stosowania wielu definicji tego samego pojęcia w jednym procesie biznesowym,
- dynamiki prawdy-intepretacji, czyli coś co dzisiaj jest prawdziwe (według Pana definicji),
jutro może być definiowane inaczej. Ok. Ale cały czas wartość faktu na najbardziej
atomowym poziomie musi być taka sama - prawdziwa (według mojej definicji).
- słabej jakości danych (ktoś zamiast Warszawa w bazie danych ma Wasrzaaw),
- błędów metodologicznych w procesie integracji danych (na przykłą, ale ni tylko w wyniku
Exceliozy).

Po czym Pan powyższe zacytował i odpowiedział:

Wojciech Gardziński:

Przecież to stwierdzenia tak elementarne, że, chyba trochę - niech się Pan nie gniewa - Pan
się tu zniża...
Rzeczywiście, nie możemy!, naprawdę, nie możemy, serio, nie da rady, naprawdę - to
poważna sprawa!!!, bardzo poważna - naprawdę!!!, nie da rady ukroić chleba bez jego
posiadania.

Jak to można inaczej zrozumieć, ja nie zgodę ze wszystkimi moimi stwierdzeniami? W końcu
one są tak elementarne, że się zniżam... Jeżeli się jednak Pan nie zgadza, to tylko dowód jak
ciężko Pana zrozumieć...

Gdzie ja napisałem, że się nie zgadzam z faktem, że HD to BI?
Oczywiście że tak jest. Ale, pozwoli Pan, zacytuję Szanownego Pana:
"Żaden arkusz kalkulacyjny nawet nie stał obok klasowego narzędzia BI."

"To co wyróżnia obecnie wdrażane systemy BI od Excelów to realizacji idei "jednej prawdy". Już
mówię o co chodzi.

Do danych możemy podejść z dwóch perspektyw. Od strony użytkownika i od strony całej
organizacji. Powszechne występowanie tak zwanej Exceliozy to dominacja perspektywy
użytkownika. Excel z całym zestawem możliwości manipulacji danymi i prezentacji ich daje
twórcy analizy wolną rękę. Może on zmienić każdy rekord analizowanych przez siebie danych.
Może istotnie zmieniać kształt przygotowanych przez siebie raportów. w zasadzie bardzo trudno
jest zapewnić jakąkolwiek standaryzację przygotowywanych produktów analitycznych. Nie
mówiąc o tym, że po dystrybucji takiego raportu w Excelu i zmianach kolejnych użytkowników
(tu sobie coś dodam, tam sobie coś usunę) mamy problem z istnieniem kilku raportów (nieco się
od siebie różniących) mówiących w zasadzie to samo. Inne kwestia, gdy w ramach tych zmian
wkradnie się błąd - wtedy mamy kilka prawd o tym samym zagadnieniu. Która z prawd jest
prawdziwa? Oczywiście z pomocą może przyjść SharePoint, ale tu już wychodzimy poza
rzeczonego Excela."
(cytaty z pierwszej strony tego wątku)

Tak czy siak. Napisałem Panu czym jest dla mnie JWP i jak można tą koncepcję realizować.

Raczej jak ją Pan TERAZ rozumie. Cytaty są bezlitosne, proszę Pana.

I jakie są zalety tej realizacji. Dla Pana (jak rozumiem), JWP nie istnieje, bo pan ją rozumie
jako statyczną interpretację faktów (czyli idzie Pan po najniższej linii oporu). A taki twór
rzeczywiście nie istnieje. Tu zgoda. Tylko z szacunku dla ludzi, którzy JWP rozumieją tak jak
ja, mógłby Pan doprecyzować następnym razem jak wyśmieje pan JWP w jakim kontekście
Pan ją postrzega. Ja w moim artykule potraktowałem "prawdę" w Pana rozumieniu jak
najbardziej poważnie.

Zaraz, chwileczkę! To już jest bomba! Pan Szanowny twierdzi, że poważne materiały
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marketingowe biajów to, cytuję, "wątpliwej jakości materiały marketingowe różnych
dostawców oprogramowania ".
Święta prawda, czyli... JWP.

Dla mnie materiały marketingowe nie są żadnym źródłem wiedzy na temat narzędzi.

Dobre. Konsultant BI(*) stwierdza, że materiały reklamowe BI są makulaturą.
Zgadzam się z Panem.

Ja, jeżeli chcę wyrobić sobie opinię na temat jakiegoś narzędzia, to albo czytam dokumentację
techniczną, albo po prostu instaluje u siebie na kompie i testuję. Panu też radzę. bo to co Pan
robi, to strata czasu Pańskiego i naszego.

Ma Pan zainstalowanego AFINA? Jeśli nie, to czemu się Pan na jego temat wypowiada?

Zatem wolę tak jak krowie na rowie. Ale tak - taki jest wniosek.

Przepraszam, jaki?

Wniosek jest taki, że hurtownia to serce infrastruktury bijaj. I tu nie ma sporu. Ja tylko
uważam, że hd to tak na prawdę realizacja koncepcji JWP.

Czyli HD to całe JWP. JWP to BI. HD to BI.
O co bijemy tę pianę, jak się obaj z tym zgadzamy?

Po pierwsze, to zrozumienie o co Panu chodzi to nie jest prosta sprawa. Weźmy
chociażby mój artykuł. Ma Pan coś do niego, po czym jak Panu odpowiadam, to Pan
wyśmiewa i się okazuje, że ze wszystkim się Pan zgadza. No to o co tu chodzi?

O to, żeby Pana, Panie Szanowny, sprowokować. Udaje się.

Ale sprowokować do czego? Albo się Pan nie zgadza i robi listę spornych kwestii. Albo się Pan
zgadza i tyle. A Pan się niby nie zgadza, ale używa przy tym lakonicznych komentarzy, które
nie wiadomo jak rozumieć. Po czym się jednak okazuje, że się Pan zgadza tylko tak Pan sobie
coś napisał...

Nie wiem, gdzie jest większy problem. W moim rozumieniu, czy w Pana artykulacji…

O, co do artykulacji to rzeczywiście jest problem. Ja napisałem z 50 artykułów na ten
temat, a Szanowny pan jeden. Jest problem.

Chętnie przeczytam Pana zdanie (usystematyzowane i jednoznaczne) na temat realizacji
koncepcji JWP. Zapoda Pan linkiem?

Oczywiście. Sprzed 2,5 roku:
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

A druga kwestia to czynienie mi zarzutów z ilości opublikowanych artykułów. Kula w płot. Po
pierwsze, piszę jak mam coś do powiedzenia. Może kiedyś będzie tego 10, 50, a może 100.
Nie wiem. Po drugie, drugie, liczy się jakość a nie ilość (nie pije tu do Pana twórczości, bo nie
czytałem za dużo - to tylko taki argument). Po trzecie, ja żyję na tym świecie dużo krócej od
Pana. No chyba, że poważnie traktuje pan tylko dyskutantów w swoim wieku...

No dobra - ma Pan rację. Nie wolno czynić komuś zarzutu z tego, że jest na początku jakiejś
drogi. Powiem tylko tyle, że gratuluję Panu wyboru drogi właściwej.

Mi zajęło to 6 linijek. A Pan się na tym forum naparza od 3 lat. Pan wybaczy, ale wygląda to
trochę tak, jakby te 3 lata temu Pan sam nie do końca wiedział o co Panu chodzi.

A Pan to czyta od 3 lat i właśnie co Pan zmienił zdanie (patrz cytaty) nt. JWP. Takich jak Pan jest
kilkudziesięciu/kilkuset.
Panie Krzysztofie, NIE MA OBOWIĄZKU CZYTAĆ.
I proszę mi podać przykłady, gdzie nie wiem, o co mi chodzi.

Jeździ Pan po wszystkim co nie jest Excelem lub Afinem, jakby posiadanie jednego z nich
i opieranie na nich BI było receptą na całe zło.

Nie jest. Ale jest lepsze, niż posiadanie wszystkich biajów świata.

Dlaczego?

Bo nie oferują JWP "made by" SAP,Oracle, BI1, BI2, BIn.
Oferują możliwość produkcji REALNYCH analiz.

Tylko... że... - włączam sarkazm - Pan ograniczył całe to biajowanie do owej hurtowni.
Czyli te wszystkie biaje, te JWPy, te BObjecty, Oracle i inne zbójemuje, to zwykły pic na
wodę fotomontaż!
Panie Krzysztofie - TO PRAWDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie prawda.

Tylko co? Zgaduję - "tyż prawda"?
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Bo słowo "nieprawda" pisze się razem.

Fakt - serce to HD. Ale z pustego i Salomon nie naleje. Jak HD jest do d... wszystko później
jest tez do d... Nie ma znaczenia czy używa pan Exclea, czy coś innego. Jeżeli natomiast HD
jest OK, to i narzędzia klienckie HD mogą zostać w pełni wykorzystane. I tu uważam, że
narzędzie inne niż Excel mogą świetnie zaprezentować swoje dobre strony.

W postaci możliwości eksportu do Excela. przytoczyć Panu reklamy biajków, gdzie to już jest
GŁÓWNA ich funkcjonalność?

Excel ma swoje wady i inne bijaje mają wady.

"Excel i inne biaje" = Excel to BI. Excel = 99% rynku. Excel = król BI.
Dzięki za potwierdzenie tytułu tego wątku.

To nic nie dowodzi. Jak ktoś chce opierać raportowanie i analizy ad-hoc tylko na Excelu to
spoko.

patrz wyżej - "Excel nigdy nie stał, itp..."

Tylko musi zaakceptować jego słabe strony.

Nie, można je ominąć - np. AFINEM [Reklama]

JŹD to realizacja JWP. Kropka.(!)

Czy Pan kiedykolwiek widział na oczy Świat Obiektów. Nie mówię o materiałach
marketingowych SAP. Tak na prawdę. Czy kiedykolwiek zrobił Pan raport w BO?

TAK, proszę Szanownego Pana. Robiłem SETKI raportów w BO - już o tym pisałem - tzn. AFIN
robił raport, który był IMPORTOWANY do BO, żeby był wyświetlany szefostwu w BO, bo
szefostwo kupiło BO za miliony i miałoby złe samopoczucie, gdyby nie wykorzystywało,
kupionego za miliony, poważnego narzędzia BI - Business Objects.

Jakie jeszcze narzędzia BI, z którymi Pan pracował mają te same wady (w pana mniemaniu)
co BO?

Wszystkie, które integrują narzędzie klienckie z HD. Te które nie integrują, czyli pozwalają się
dostać do HD poza "owym wspaniałym klientem" po prostu nigdy nie są wykorzystywane, bo
wszyscy to robią już Excelem (albo AFINEM, oczywiście).

P.S.
A teraz Panu wypalę troszeczkę - z działka.
Napisał Pan, cytuję

Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od początku o to chodziło, albo, że
wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan kolejna aktualizację
rysuneczku.

Nie, Panie Krzysztofie, to Pan jest niedoinformowany.
https://skydrive.live.com/pagenotfounderror.aspx?cid=42...
Mój rysuneczek ukazał się NA PAPIERZE (a nie tam w jakieś efemerydzie) PONAD DWA I
PÓŁ ROKU TEMU.
Proszę zaprenumerować Controlling i Rachunkowość Zarządczą!!!
http://econtrolling.infor.pl/[Reklama]
Domagam się odwołania stwierdzenia, że "aktualizuję rysuneczek".

Z Pana rysuneczków nie czynię zarzutu, zatem nic nie będę odwoływał. To po pierwsze. A po
drugie, to chyba nie oczekuje pan, że zanim z kimkolwiek rozpocznę dyskusję na forum to
najpierw przeczytam wszystkie jego/jej artykuły. To Pana obowiązek jako stronę w dyskusji,
żeby mi wyłożyć Pana zdanie na różne tematy. Nie mam zamiaru się posiłkową innymi
materiałami, albo domysłami.

No nie, najpierw PAN OSKARŻA i to bardzo konkretnie -

Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od początku o to chodziło, albo, że
wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan kolejna aktualizację
rysuneczku.

a potem, pisze, że zarzutu nie czyni.
Często Pan zmienia zdanie, Panie Krzysztofie.
To nie zarzut - raczej obawa, że wczoraj JWP, dzisiaj nie-JWP, jutro zaś JWP, itd.

P.S.
(*) Ups, pardon, nie wiem czy Pan jest "konsultantem BI". "Software Ingeneer" oznacza
programistę, z tego, co wiem.
No to, poprawiam się - Software Ingeneer pisze, że "materiały marketingowe BI to makulatura".
To prawda - niezależnie, kto to pisze.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 10:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.08.2011, 10:25
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Krzysztof Bokiej
Software
Engineer

Nasz serial "BInspektor Bełkot" trwa.

Konferencyja, Panie!
3,5 klocka za dwa dzionki, promocyjnie!
http://www.cee-bi.com/pl/intelligence-it
A właśnie, dlaczego nie "Business Intelligence" tylko "Intelligence in Business"? Hasło się zużyło?

I któż nam będzie prawić o Yntelygencyi?
- Senior IT Manager,
- Dyrektor Działu IT
- Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
- oraz, gość specjalny (o mamo!) - Światowy Ekspert i Strateg Rozwoju Biznesu
oraz autor bestsellerów na temat balanced scorecard

Nie znam ludzi i nie tego (osób) się czepiam. Klucz wyboru jest jednak jasny. Chcesz coś
sprzedać w temacie BI - czaruj wygadanymi wizjonerami, koniecznie z USA, a gadaj z
informatykami, sorka, menedżerami IT! Może jeszcze nie byli np. na Galapagos?

Aaaa... analitycy? A kto to taki?

Dla mnie - bomba.
(Sponsored, jakżeby inaczej, by SAP, partnered, jakżeby inaczej, by BI.PL)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 12:51

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.08.2011, 12:48

Wojciech Gardziński:

Gdzie ja napisałem, że się nie zgadzam z faktem, że HD to BI?
Oczywiście że tak jest. Ale, pozwoli Pan, zacytuję Szanownego Pana:

No to pobawmy się w interpretację moich wypowiedzi...

"Żaden arkusz kalkulacyjny nawet nie stał obok klasowego narzędzia BI."

To, że z poziomu Excela dobiorę się danych z HD to oczywiście prawda. Ale sam Pan dobrze wie,
że sam Excel nie jest najbardziej przyjaznym klientem bazy danych. I to co Pan proponuje, to
jest odpytywanie HD przy pomocy VBA. Jak napisze panu w PowerPointcie kod VBA, który
odpyta mi HD, to też Pan powie, że PowerPoint to król bijaj?

To, że w praktyce część narzędzi bijaj jest używana do eksportu do xlsa wynika z tego, że:
1. Albo tak jest łatwiej niż pisać kod VBA.
2. Albo ktoś dał ciała przy wdrażaniu programowania lub projektowaniu bazy raportowej i nie
można pewnych rzeczy pokazać z poziomu biajaj.
3. Albo po prostu jest to analiza na tyle skomplikowana, że łatwiej jest ją wykonać w Excelu.

"To co wyróżnia obecnie wdrażane systemy BI od Excelów to realizacji idei "jednej prawdy".
Już mówię o co chodzi.

Wie Pan dobrze, że pisząc to zdanie odnosiłem się do tasiemców arkuszy, Exceliozy i vlookapów.
Czyli wszystkiego co złe w Excelu jako bijaju. To tak gwoli ustalenia punktu wyjścia.

Do danych możemy podejść z dwóch perspektyw. Od strony użytkownika i od strony całej
organizacji. Powszechne występowanie tak zwanej Exceliozy to dominacja perspektywy
użytkownika. Excel z całym zestawem możliwości manipulacji danymi i prezentacji ich daje
twórcy analizy wolną rękę. Może on zmienić każdy rekord analizowanych przez siebie danych.
Może istotnie zmieniać kształt przygotowanych przez siebie raportów. w zasadzie bardzo
trudno jest zapewnić jakąkolwiek standaryzację przygotowywanych produktów analitycznych.
Nie mówiąc o tym, że po dystrybucji takiego raportu w Excelu i zmianach kolejnych
użytkowników (tu sobie coś dodam, tam sobie coś usunę) mamy problem z istnieniem kilku
raportów (nieco się od siebie różniących) mówiących w zasadzie to samo. Inne kwestia, gdy w
ramach tych zmian wkradnie się błąd - wtedy mamy kilka prawd o tym samym zagadnieniu.
Która z prawd jest prawdziwa? Oczywiście z pomocą może przyjść SharePoint, ale tu już
wychodzimy poza rzeczonego Excela."
(cytaty z pierwszej strony tego wątku)

Ja nie zmieniłem zdania. Excel w rekach słabego analityka to porażka. Sam się Pan zgadza, że
Excelioza to choroba. Opowiadałem tu już o mojej koleżance, która rozsyła w Excelu wykresy
jako bitmapy, żeby jej nikt nic nie pozmieniał...

Wiele organizacji zauważyło ten problem. Dlatego wdraża narzędzia, które mają standaryzować
pewne aspekty korzystania z danych. Na przykład:
1. Raporty są zawsze oparte na jednym źródle danych
2. Jedno źródło danych jest zasilane cyklicznie według znanej i powtarzalnej metodologii.
3. Część raportowanych zjawisk (tych najbardziej podstawowych) musi być dostępne dla
organizacji w ustalonej formie, przyjętej przez wszystkich zainteresowanych.
4. Nie może być sprzeczności w raportowaniu zjawisk pomiędzy poszczególnymi jednostkami
5. Raporty muszą być łatwo zarządzane i łatwo dystrybuowane przy jednoczesnym poszanowaniu
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zasobów firmy (jak powierzchnie dysków sieciowych, serwerów pocztowych i kosztów
utrzymania narzędzi klienckich)

Dopiero jak ma się to (a to jest 95% wysiłku przy organizowaniu infrastruktury bijaj) to można
się pokusić o bardziej zaawansowane rzeczy, jak analizy predykcyjne, wyjaśnianie zjawisk, data
mining itp. I na tym etapie Excela się bardzo przydaje. Ale do pokrycia wymagań z punktów 2-5
są lepsze narzędzia. Bo jak się uprawia pana spredszit-bejzd bijaj to po sieci korporacyjne
śmigają xls z wykresami jako bitmapy ważące kilka mega i z niekontrolowanymi zmianami po
drodze.

Tak czy siak. Napisałem Panu czym jest dla mnie JWP i jak można tą koncepcję realizować.

Raczej jak ją Pan TERAZ rozumie. Cytaty są bezlitosne, proszę Pana.

Co do meritum zdania nie zmieniłem. Sam Excel nie jest narzędziem najlepszym do dystrybucji
informacji w organizacji. Ale dobrze pan wie, że nigdy nie twierdziłem, że nie jest przydatny w
organizacji.

Dobre. Konsultant BI(*) stwierdza, że materiały reklamowe BI są makulaturą.
Zgadzam się z Panem.

Jak to się Pan zgadza? Przecież poświęca im Pan tyle uwagi... Makulaturze?

Te materiały nie są kierowane do nie, więc ich nie czytam. I nie nazwałem ich makulaturą. Może
dla kogoś są wartościowe. Dla mnie nie bardzo.

Ma Pan zainstalowanego AFINA? Jeśli nie, to czemu się Pan na jego temat wypowiada?

Oczywiście, że zanim cokolwiek o nim powiedziałem to sobie go ściągnąłem. I jakby to
powiedzieć, nie zaiskrzyło, a nie chciałem się jakoś specjalnie zmuszać. A Pan wybaczy, mogę
mieć opinię już po pierwszym wrażeniu, prawda?

Poza tym ja nic nie mam do tego Afina. I na prawdę życzę Panu jak najlepiej. Widocznie się
przydaje, skoro ktoś go używa.

Czyli HD to całe JWP. JWP to BI. HD to BI.
O co bijemy tę pianę, jak się obaj z tym zgadzamy?

No to jak się Pan zgadza, to dlaczego jeździ Pan po JWP?

Chętnie przeczytam Pana zdanie (usystematyzowane i jednoznaczne) na temat realizacji
koncepcji JWP. Zapoda Pan linkiem?

Oczywiście. Sprzed 2,5 roku:
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Ok. usystematyzowane i jednoznacze zdanie na temat realizacji koncepcji JWP brzmi:

"Poznaliśmy więc ideę jednej prawdy. To rzeczywiście koncepcja dość nośna marketingowo,
twórczo stosowana przez różnej maści dyktatorów, kaznodziei i maniaków. Co prawda wszyscy
wiedzą, że jest inaczej, ale wszyscy wierzą w nią od zawsze. Ale, czyż kobiety malowałyby się, a
mężczyźni kupowali drogie samochody, banki opływały w marmury, sprawozdania finansowe
były "upiększane" (patrz obecny kryzys) itp., gdyby jedna prawda była dla wszystkich? Ks.
Tischner ograniczył radykalnie ilość prawd do wszystkim znanych trzech sztuk, ale to i tak nie
jedna."

Wydaje mi się, że omówiłem to Pana rozumienie JWP i moim zdaniem pan tej koncepcji po
prostu nie rozumie poprawnie.

Mi zajęło to 6 linijek. A Pan się na tym forum naparza od 3 lat. Pan wybaczy, ale wygląda to
trochę tak, jakby te 3 lata temu Pan sam nie do końca wiedział o co Panu chodzi.

A Pan to czyta od 3 lat i właśnie co Pan zmienił zdanie (patrz cytaty) nt. JWP. Takich jak Pan
jest kilkudziesięciu/kilkuset.
Panie Krzysztofie, NIE MA OBOWIĄZKU CZYTAĆ.

Nie zmieniłem zdania co do JWP. Usystematyzowałem je. Nie zmieniłem też zdania co do
chorobliwego wykorzystania Excela do celów, do których się nie nadaje.

I proszę mi podać przykłady, gdzie nie wiem, o co mi chodzi.

Nie mam konkretów. Taki wniosek mi się nasunął po podsumowaniu pana 3 letniej działalności
na forum na 6 linijkach tekstu. Jeżeli uraziłem, to przepraszam.

Jeździ Pan po wszystkim co nie jest Excelem lub Afinem, jakby posiadanie jednego z
nich i opieranie na nich BI było receptą na całe zło.

Nie jest. Ale jest lepsze, niż posiadanie wszystkich biajów świata.

Dlaczego?

Bo nie oferują JWP "made by" SAP,Oracle, BI1, BI2, BIn.
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Oferują możliwość produkcji REALNYCH analiz.

A co to jest JWP "made by" SAP,Oracle, BI1, BI2, BIn jakby mógł Pan zdefiniować. Bo nie kleję.

Tylko... że... - włączam sarkazm - Pan ograniczył całe to biajowanie do owej hurtowni.
Czyli te wszystkie biaje, te JWPy, te BObjecty, Oracle i inne zbójemuje, to zwykły pic na
wodę fotomontaż!
Panie Krzysztofie - TO PRAWDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie prawda.

Tylko co? Zgaduję - "tyż prawda"?
Bo słowo "nieprawda" pisze się razem.

Zatem NIEPRAWDA. Z ortografii jest Pan o niebo lepszy niż z ETLi. Szacun.

Fakt - serce to HD. Ale z pustego i Salomon nie naleje. Jak HD jest do d... wszystko później
jest tez do d... Nie ma znaczenia czy używa pan Exclea, czy coś innego. Jeżeli natomiast HD
jest OK, to i narzędzia klienckie HD mogą zostać w pełni wykorzystane. I tu uważam, że
narzędzie inne niż Excel mogą świetnie zaprezentować swoje dobre strony.

W postaci możliwości eksportu do Excela. przytoczyć Panu reklamy biajków, gdzie to już jest
GŁÓWNA ich funkcjonalność?

Są pewne działania na danych, które lepiej się wykonuje w xls. A to, że dla kogoś łatwiej odpytać
bazę danych ożywając jakiegoś bijaja niż ozywając VBA, to nic złego. Tym bardziej, że są
narzędzia, które pozwalają tworzyć zaawansowane zapytania SQL bez jego znajomości. Może
nawet Afin to potrafi, ale nie jest "tylko" Excelem, ale dodatkiem napisanym w VBA.

Excel ma swoje wady i inne bijaje mają wady.

"Excel i inne biaje" = Excel to BI. Excel = 99% rynku. Excel = król BI.
Dzięki za potwierdzenie tytułu tego wątku.

I znowu Pana pokrętna logika. Excel może być elementem bijaj w firmie. Zgoda. Ale nie
pokrywa w łatwy, niemodyfikowalny przy pomocy VBA sposób wszystkich wymagań systemu
raportowo-analitycznego firmy. To jest moje zdanie i nie zmieniło się od 3 lat!

To nic nie dowodzi. Jak ktoś chce opierać raportowanie i analizy ad-hoc tylko na Excelu to
spoko.

patrz wyżej - "Excel nigdy nie stał, itp..."

Tylko musi zaakceptować jego słabe strony.

Nie, można je ominąć - np. AFINEM [Reklama]

Czyli programując w VBA.

Nawet jak obejdzie pan sporo ograniczeń, to i tak zostaną pewne wady dziedziczone z Excela. jak
na przykład "grubość klienta", problemy z ograniczeniem dostępu.

Ja nie twierdzę, ze się nie da, ale można to zrobić łatwiej. Po co wynajdować koło na nowo.

JŹD to realizacja JWP. Kropka.(!)

Czy Pan kiedykolwiek widział na oczy Świat Obiektów. Nie mówię o materiałach
marketingowych SAP. Tak na prawdę. Czy kiedykolwiek zrobił Pan raport w BO?

TAK, proszę Szanownego Pana. Robiłem SETKI raportów w BO - już o tym pisałem - tzn. AFIN
robił raport, który był IMPORTOWANY do BO, żeby był wyświetlany szefostwu w BO, bo
szefostwo kupiło BO za miliony i miałoby złe samopoczucie, gdyby nie wykorzystywało,
kupionego za miliony, poważnego narzędzia BI - Business Objects.

Znowu kula w płot. Nie może Pan podawać jednego błędnego wdrożenia BO jako dowód no to, że
wszystkie narzędzia bijaj inne niż Excel są do d... Jak ja napiszę w Excelu jakiś kod VBA, który
zrobi coś złego, to świadczy to źle o Excelu, czy o mnie?

Jakie jeszcze narzędzia BI, z którymi Pan pracował mają te same wady (w pana
mniemaniu) co BO?

Wszystkie, które integrują narzędzie klienckie z HD. Te które nie integrują, czyli pozwalają się
dostać do HD poza "owym wspaniałym klientem" po prostu nigdy nie są wykorzystywane, bo
wszyscy to robią już Excelem (albo AFINEM, oczywiście).

Jeżeli dalszą obróbkę robią Excelem, to znaczy, że albo źle zostało wdrożone narzędzie
raportowe, albo po prostu jest to na tyle niestandardowa analiza, że w Excelu robi się to łatwiej.
Jakby nie było, dla mnie nie ma problemu. Bo pierwsze nie dowodzi Pana racji, a z drugim się
zgadzam - czasem jest łatwiej w Excelu.
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Z Pana rysuneczków nie czynię zarzutu, zatem nic nie będę odwoływał. To po pierwsze. A
po drugie, to chyba nie oczekuje pan, że zanim z kimkolwiek rozpocznę dyskusję na forum
to najpierw przeczytam wszystkie jego/jej artykuły. To Pana obowiązek jako stronę w
dyskusji, żeby mi wyłożyć Pana zdanie na różne tematy. Nie mam zamiaru się posiłkową
innymi materiałami, albo domysłami.

No nie, najpierw PAN OSKARŻA i to bardzo konkretnie -

Potem po kilkunastu postach wypala Pan, że Panu to od początku o to chodziło, albo,
że wszystko co się Panu mówi, to proste i oczywiste. I zapodaje Pan kolejna
aktualizację rysuneczku.

a potem, pisze, że zarzutu nie czyni.
Często Pan zmienia zdanie, Panie Krzysztofie.
To nie zarzut - raczej obawa, że wczoraj JWP, dzisiaj nie-JWP, jutro zaś JWP, itd.

Nie zmieniłem zdania co do meritum. Po raz kolejny to piszę.

I na prawdę to nie było żadne oskarżenie. Raczej scenariusz dyskusji z Panem. Co tu pana boli?
Aktualizacja? przecież ten rysunek co pan wysłał jest inny od tego co jest w linku do kontrolingu.
Czyli jednak coś Pan zmienił (zaktualizował). Ale potwierdzam, że sens jest ten sam na obu
rysunkach.

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 13:18

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.08.2011, 13:10

Ojej, ojej, to już nawet dla mnie jest niestrawne
Pozwoli Pan, że nieco skompiluję wnioski i odpowiem tylko na kilka cytatów cytatów cytatów
cytatów?

Ogólny wniosek - lofciamy się. Super!
Całe to BI to po prostu HD, która musi być cacy, a Excelek to pełnoprawny biajowo jej klient.
(Zmieściłem się w jednej linijce! No, niech Pan mnie pobije!)

Nie mogę oprzeć się pokusie wklejenia mojego obrazka AD2008 po raz kolejny... a kysz! (znaczy
- dałem se po łapie, sięgającej po myszkę...)

Krzysztof Bokiej:

To, że w praktyce część narzędzi bijaj jest używana do eksportu do xlsa wynika z tego, że:
1. Albo tak jest łatwiej niż pisać kod VBA.
2. Albo ktoś dał ciała przy wdrażaniu programowania lub projektowaniu bazy raportowej i nie
można pewnych rzeczy pokazać z poziomu biajaj.
3. Albo po prostu jest to analiza na tyle skomplikowana, że łatwiej jest ją wykonać w Excelu.

Nie - Że biaje sprzedają swój chłam, a analizy robi się w Excelu
Tysięczny raz powtarzam, że Business Intelligence to li tylko
1. Wykupiony dostęp do WŁASNEJ bazy danych WŁASNEGO ERPa
2. Hurtownia danych
Nic więcej!

Wiele organizacji zauważyło ten problem. Dlatego wdraża narzędzia, które mają
standaryzować pewne aspekty korzystania z danych. Na przykład:
1. Raporty są zawsze oparte na jednym źródle danych

a budżetowanie na setkach arkuszy

2. Jedno źródło danych jest zasilane cyklicznie według znanej i powtarzalnej metodologii.

a między cyklami latają excelki w wydrukami ad-hoc

3. Część raportowanych zjawisk (tych najbardziej podstawowych) musi być dostępne dla
organizacji w ustalonej formie, przyjętej przez wszystkich zainteresowanych.

mała część. reszta to ad-hoc

4. Nie może być sprzeczności w raportowaniu zjawisk pomiędzy poszczególnymi jednostkami

Może, ale zgadzam się że rejestr różnic musi być klarowny

5. Raporty muszą być łatwo zarządzane i łatwo dystrybuowane przy jednoczesnym
poszanowaniu zasobów firmy (jak powierzchnie dysków sieciowych, serwerów pocztowych i
kosztów utrzymania narzędzi klienckich)

I tak, i nie. Raportowanie to jeden z najbardziej "demokratycznych" procesów w zarządzaniu. To
JA ustalam grafik MOICH raportów.

Dopiero jak ma się to (a to jest 95% wysiłku przy organizowaniu infrastruktury bijaj) to
można się pokusić o bardziej zaawansowane rzeczy, jak analizy predykcyjne, wyjaśnianie
zjawisk, data mining itp.
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Daj Pan już spokój, nie jesteśmy na prezentacji OBIjaja!

Dobre. Konsultant BI(*) stwierdza, że materiały reklamowe BI są makulaturą.
Zgadzam się z Panem.

Jak to się Pan zgadza? Przecież poświęca im Pan tyle uwagi... Makulaturze?

Nie zgadzam się na miejsce tej makulatury na afiszu. Jej miejsce to śmietnik.

Te materiały nie są kierowane do nie, więc ich nie czytam. I nie nazwałem ich makulaturą.
Może dla kogoś są wartościowe. Dla mnie nie bardzo.

Aaa to mamy jasność. Takie tam opium dla tych debili prezesów, a my, informatycy, swoje
wiemy. Wie Pan, ile razy poprawiałem takie sytuacje?

Ma Pan zainstalowanego AFINA? Jeśli nie, to czemu się Pan na jego temat wypowiada?

Oczywiście, że zanim cokolwiek o nim powiedziałem to sobie go ściągnąłem. I jakby to
powiedzieć, nie zaiskrzyło, a nie chciałem się jakoś specjalnie zmuszać. A Pan wybaczy, mogę
mieć opinię już po pierwszym wrażeniu, prawda?

Prawda.

Poza tym ja nic nie mam do tego Afina. I na prawdę życzę Panu jak najlepiej. Widocznie się
przydaje, skoro ktoś go używa.

Czyli HD to całe JWP. JWP to BI. HD to BI.
O co bijemy tę pianę, jak się obaj z tym zgadzamy?

No to jak się Pan zgadza, to dlaczego jeździ Pan po JWP?

Bo to (przyznaję, że) nośne marketingowo hasło, prowadzi do zguby.

Wydaje mi się, że omówiłem to Pana rozumienie JWP i moim zdaniem pan tej koncepcji po
prostu nie rozumie poprawnie.

Czyli nie po pańskiemu. No, OK.

Nie zmieniłem zdania co do JWP. Usystematyzowałem je. Nie zmieniłem też zdania co do
chorobliwego wykorzystania Excela do celów, do których się nie nadaje.

Kto to powoduje? To właśnie efekt JWP!

I proszę mi podać przykłady, gdzie nie wiem, o co mi chodzi.

Nie mam konkretów. Taki wniosek mi się nasunął po podsumowaniu pana 3 letniej działalności
na forum na 6 linijkach tekstu. Jeżeli uraziłem, to przepraszam.

Tu to akurat odpowiedź znałem. "Mówi się że...", "Wiele wskazuje na..."

A co to jest JWP "made by" SAP,Oracle, BI1, BI2, BIn jakby mógł Pan zdefiniować. Bo nie
kleję.

Zestaw raportów z biaja, rodem z SIWZu.

Nie prawda.

Tylko co? Zgaduję - "tyż prawda"?
Bo słowo "nieprawda" pisze się razem.

Zatem NIEPRAWDA. Z ortografii jest Pan o niebo lepszy niż z ETLi. Szacun.

Przypominam, że użyłem "Transport" zamiast "Transform", bo nie przejrzałem wszystkich
źródełek. Z tego tytułu jestem cienki z ETLi jak żyletka.
Muszę zadzwonić do 100 klientów, żeby przestali używać, bo się potną.

Są pewne działania na danych, które lepiej się wykonuje w xls. A to, że dla kogoś łatwiej
odpytać bazę danych ożywając jakiegoś bijaja niż ozywając VBA, to nic złego. Tym bardziej, że
są narzędzia, które pozwalają tworzyć zaawansowane zapytania SQL bez jego znajomości.
Może nawet Afin to potrafi, ale nie jest "tylko" Excelem, ale dodatkiem napisanym w VBA.

To potrafi zwykłe MSowe Query, któremu stuka już z 15. roczek.

Excel ma swoje wady i inne bijaje mają wady.

"Excel i inne biaje" = Excel to BI. Excel = 99% rynku. Excel = król BI.
Dzięki za potwierdzenie tytułu tego wątku.

I znowu Pana pokrętna logika. Excel może być elementem bijaj w firmie. Zgoda. Ale nie
pokrywa w łatwy, niemodyfikowalny przy pomocy VBA sposób wszystkich wymagań
systemu raportowo-analitycznego firmy. To jest moje zdanie i nie zmieniło się od 3 lat!
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"Excel nie stał..." itd.
Już mi sie nie chce powtarzać.
Ale, z dzisiejszym Krzysztofem B., się zgadzam. To nie grzech zmieniać poglądy. Grzech się nie
przyznawać i obwiniać innych o niezrozumienie/złośliwość/co tam Pan jeszcze chce.

Nawet jak obejdzie pan sporo ograniczeń, to i tak zostaną pewne wady dziedziczone z Excela.
jak na przykład "grubość klienta",

Patrz Power Pivot.

problemy z ograniczeniem dostępu.

No właśnie. Patrz pkt "wykupienie dostępu do własnego..."

Jeżeli dalszą obróbkę robią Excelem, to znaczy, że albo źle zostało wdrożone narzędzie
raportowe, albo po prostu jest to na tyle niestandardowa analiza, że w Excelu robi się to
łatwiej.

Dlaczego więc dotyczy to WSZYSTKICH?

Jakby nie było, dla mnie nie ma problemu. Bo pierwsze nie dowodzi Pana racji, a z drugim się
zgadzam - czasem jest łatwiej w Excelu.
potwierdzam, że sens jest ten sam na obu rysunkach.

No dobra. Lofciamy się. Bo mnie już palce bolą ;)

P.S.
A teraz, Panie Szanowny, łapka na serducho i zeznawać pod przysięgą:
Kto Panu zrobił kiedyś lepszą reklamę, niż ja?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 14:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.08.2011, 13:56
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Wojciech Gardziński:

Tysięczny raz powtarzam, że Business Intelligence to li tylko
1. Wykupiony dostęp do WŁASNEJ bazy danych WŁASNEGO ERPa
2. Hurtownia danych
Nic więcej!

Nie zgadzam się.

Wiele organizacji zauważyło ten problem. Dlatego wdraża narzędzia, które mają
standaryzować pewne aspekty korzystania z danych. Na przykład:
1. Raporty są zawsze oparte na jednym źródle danych

No tak - budżetowanie. Wszystko jest bez sensu, bo jest budżetowanie...

2. Jedno źródło danych jest zasilane cyklicznie według znanej i powtarzalnej metodologii.

a między cyklami latają excelki w wydrukami ad-hoc

A co ma piernik do wiatraka?

3. Część raportowanych zjawisk (tych najbardziej podstawowych) musi być dostępne dla
organizacji w ustalonej formie, przyjętej przez wszystkich zainteresowanych.

mała część. reszta to ad-hoc

Mała, ale często kluczowa. Poza tym mała w kontekście liczby raportów. Ale standardowe
raporty maja więcej użytkowników niż skomplikowane adhoki. Bo są prostsze i raportują
podstawowe zjawiska.

Aaa to mamy jasność. Takie tam opium dla tych debili prezesów, a my, informatycy, swoje
wiemy. Wie Pan, ile razy poprawiałem takie sytuacje?

Nie czytam. I jak ktoś ma ochotę i coś z tego wynosi to niech czyta. Dla mnie koniec tego
tematu, bo się Pan już zapędza z tymi "debilami"... I fakt, swoje wiem.

No to jak się Pan zgadza, to dlaczego jeździ Pan po JWP?

Bo to (przyznaję, że) nośne marketingowo hasło, prowadzi do zguby.

A moim zdaniem doprowadzi do samych dobrych rzeczy. Opisałem to w artykule, z którym się
Pan... no właśnie. Zgadza, czy nie zgadza?

Wydaje mi się, że omówiłem to Pana rozumienie JWP i moim zdaniem pan tej koncepcji po
prostu nie rozumie poprawnie.

Czyli nie po pańskiemu. No, OK.

Nie tylko po mojemu tak się składa.

Nie zmieniłem zdania co do JWP. Usystematyzowałem je. Nie zmieniłem też zdania co do
chorobliwego wykorzystania Excela do celów, do których się nie nadaje.

Kto to powoduje? To właśnie efekt JWP!

Nie rozumiem związku.

A co to jest JWP "made by" SAP,Oracle, BI1, BI2, BIn jakby mógł Pan zdefiniować. Bo nie
kleję.

Zestaw raportów z biaja, rodem z SIWZu.

I znowu. Opiera Pan całe swoje zdanie o to, ze ktoś źle opisał wymagania, albo nie wywiązał się
ze swoich obowiązków. Ciekawe podejście.

Są pewne działania na danych, które lepiej się wykonuje w xls. A to, że dla kogoś łatwiej
odpytać bazę danych ożywając jakiegoś bijaja niż ozywając VBA, to nic złego. Tym bardziej,
że są narzędzia, które pozwalają tworzyć zaawansowane zapytania SQL bez jego
znajomości. Może nawet Afin to potrafi, ale nie jest "tylko" Excelem, ale dodatkiem
napisanym w VBA.

To potrafi zwykłe MSowe Query, któremu stuka już z 15. roczek.

Daj Pan już spokój z tym MS Query. Jest tak toporne, że głowa mała. Nie mówiąc o tym, że na
pewno każdy użytkownik danych zna się na relacyjnych bazach danych i zna techniczne nazwy
kolumn w bazie danych... Błagam Pana.

Jestem pewien, że dla większości "zwykłych użytkowników" przygoda z MS Query skończyłaby
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się na próbie utworzenia połączenia do bazy.

Excel ma swoje wady i inne bijaje mają wady.

"Excel i inne biaje" = Excel to BI. Excel = 99% rynku. Excel = król BI.
Dzięki za potwierdzenie tytułu tego wątku.

I znowu Pana pokrętna logika. Excel może być elementem bijaj w firmie. Zgoda. Ale nie
pokrywa w łatwy, niemodyfikowalny przy pomocy VBA sposób wszystkich wymagań
systemu raportowo-analitycznego firmy. To jest moje zdanie i nie zmieniło się od 3 lat!

"Excel nie stał..." itd.

Bo nie stał. Służy przede wszystkim do kalkulacji i analizowania, a nie do raportowania. Jakby
służył do raportowania, to by się nazywał arkusz raportowy. To, że można z braku laku w nim
raportować, to co innego.

Już mi sie nie chce powtarzać.
Ale, z dzisiejszym Krzysztofem B., się zgadzam. To nie grzech zmieniać poglądy. Grzech się
nie przyznawać i obwiniać innych o niezrozumienie/złośliwość/co tam Pan jeszcze chce.

Złośliwe jest to, że napisałem panu, że co do meritum zdania nie zmieniłem, a Pan dalej swoje. A
podawanie bez kontekstu tego co napisałem na pierwszej stronie tego wątku, to też poniżej
pasa. Ale myślę, że Pan tak na prawdę wie o co chodzi, tylko próbuje dyskredytować. Jest Pan w
tym niezły.

Nawet jak obejdzie pan sporo ograniczeń, to i tak zostaną pewne wady dziedziczone z
Excela. jak na przykład "grubość klienta",

Patrz Power Pivot.

problemy z ograniczeniem dostępu.

No właśnie. Patrz pkt "wykupienie dostępu do własnego..."

Excel nie jest za darmo! Więc w gruncie rzeczy też Pan ten dostęp przez MS Query i VBA
wykupuje, nieprawdaż?

Jeżeli dalszą obróbkę robią Excelem, to znaczy, że albo źle zostało wdrożone narzędzie
raportowe, albo po prostu jest to na tyle niestandardowa analiza, że w Excelu robi się to
łatwiej.

Dlaczego więc dotyczy to WSZYSTKICH?

Ale co z tego, że to dotyczy wszystkich? Widocznie mają taką potrzebę. Ale to nie znaczy, że inne
narzędzia nie są WCALE potrzebne.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |22.08.2011, 14:43

A niech pan nie czyta, nie ma obowiązku.
Krzysztof Bokiej:

No tak - budżetowanie. Wszystko jest bez sensu, bo jest budżetowanie...

To przykład wyłomu w Pańskim murze.

2. Jedno źródło danych jest zasilane cyklicznie według znanej i powtarzalnej metodologii.

a między cyklami latają excelki w wydrukami ad-hoc

A co ma piernik do wiatraka?

Że HD nie może być jedna, tylko dziedzinowa - "moja"

No to jak się Pan zgadza, to dlaczego jeździ Pan po JWP?

Bo to (przyznaję, że) nośne marketingowo hasło, prowadzi do zguby.

A moim zdaniem doprowadzi do samych dobrych rzeczy. Opisałem to w artykule, z którym się
Pan... no właśnie. Zgadza, czy nie zgadza?

JWP to tylko JŹD. Z tym się zgadzam. Z resztą - nie.

Wydaje mi się, że omówiłem to Pana rozumienie JWP i moim zdaniem pan tej koncepcji
po prostu nie rozumie poprawnie.

Czyli nie po pańskiemu. No, OK.

Nie tylko po mojemu tak się składa.
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Wiem, wiem, oczywiście. Hehehe

Nie zmieniłem zdania co do JWP. Usystematyzowałem je. Nie zmieniłem też zdania co do
chorobliwego wykorzystania Excela do celów, do których się nie nadaje.

Kto to powoduje? To właśnie efekt JWP!

Nie rozumiem związku.

Ponad połowa uczestników kursów Excela to klienci SAP, a 20% to klienci poważnych biajów
(liczby się nie sumują)

A co to jest JWP "made by" SAP,Oracle, BI1, BI2, BIn jakby mógł Pan zdefiniować. Bo nie
kleję.

Zestaw raportów z biaja, rodem z SIWZu.

I znowu. Opiera Pan całe swoje zdanie o to, ze ktoś źle opisał wymagania, albo nie wywiązał
się ze swoich obowiązków. Ciekawe podejście.

Tak, ciekawe. Tak powszechne, że aż ciekawe.

Daj Pan już spokój z tym MS Query. Jest tak toporne, że głowa mała. Nie mówiąc o tym, że
na pewno każdy użytkownik danych zna się na relacyjnych bazach danych i zna

techniczne nazwy kolumn w bazie danych... Błagam Pana.

Niech sie Pan nie gniewa, ale teraz ja Panu wytknę niekompetencję - bardzo mało Pan wie o
użytkownikach.

Jestem pewien, że dla większości "zwykłych użytkowników" przygoda z MS Query skończyłaby
się na próbie utworzenia połączenia do bazy.

Oczywiście. Bo nikt nie ma pojęcia, że można więcej. Informatycy też.

Bo nie stał. Służy przede wszystkim do kalkulacji i analizowania, a nie do raportowania.

ŁEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE!
Excel NIE SŁUŻY do raportowania! Za rozbawienie mnie do łez dostaje Pan plusa.

Jakby służył do raportowania, to by się nazywał arkusz raportowy. To, że można z braku laku
w nim raportować, to co innego.

To, jakby Pan służył do wyciągania dobrych wniosków, to nazywałby się Pan Krzysztof
Dobrzewnioskujący? Nazywa się Pan inaczej, czy to świadczy o?

Już mi sie nie chce powtarzać.
Ale, z dzisiejszym Krzysztofem B., się zgadzam. To nie grzech zmieniać poglądy. Grzech się
nie przyznawać i obwiniać innych o niezrozumienie/złośliwość/co tam Pan jeszcze chce.

Złośliwe jest to, że napisałem panu, że co do meritum zdania nie zmieniłem, a Pan dalej
swoje. A podawanie bez kontekstu tego co napisałem na pierwszej stronie tego wątku, to też
poniżej pasa. Ale myślę, że Pan tak na prawdę wie o co chodzi, tylko próbuje dyskredytować.
Jest Pan w tym niezły.

Wiem wiem - czyste zło. Standardzik tutaj - dzięki za komplement.

Excel nie jest za darmo! Więc w gruncie rzeczy też Pan ten dostęp przez MS Query i VBA
wykupuje, nieprawdaż?

Nieprawdaż. Płacąc za Excela nie płacę producentowi ERPa, żeby mi zrobił "wtyczkę" (hehehe)
dla Query

Ale co z tego, że to dotyczy wszystkich? Widocznie mają taką potrzebę. Ale to nie znaczy, że
inne narzędzia nie są WCALE potrzebne.

Co z tego, że dotyczy wszystkich? SĄ POTRZEBNE BO TAK TWIERDZI PAN K.B.
Fakty przeczą? tym gorzej dla nich.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.08.2011, 14:59

Wojciech Gardziński:

A niech pan nie czyta, nie ma obowiązku.

Krzysztof Bokiej:

No tak - budżetowanie. Wszystko jest bez sensu, bo jest budżetowanie...

To przykład wyłomu w Pańskim murze.

2. Jedno źródło danych jest zasilane cyklicznie według znanej i powtarzalnej
metodologii.
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a między cyklami latają excelki w wydrukami ad-hoc

A co ma piernik do wiatraka?

Że HD nie może być jedna, tylko dziedzinowa - "moja"

A kto zasila tą "MOJĄ" hurtownię? Kto dba, że jest zasilana poprawnie. I nawet jak jestem
pewny, że "MOJA" jest poprawnie zasilana, tak jak będę pewny, że "TWOJA" jest też poprawna? I
kto decyduje, że to "MOJA" jest poprawna, a nie "TWOJA" jak się nie daj Boże okaże, że mamy
różne wnioski na podstawie tych samych danych źródłowych?

JWP to tylko JŹD. Z tym się zgadzam. Z resztą - nie.

Jedno Źródło kłóci się trochę z dziedzinową, moją hd. Ba każdy ma swoją, czyli nie jest jedna?
Czy coś mi znowu umknęło?

Nie zmieniłem zdania co do JWP. Usystematyzowałem je. Nie zmieniłem też zdania co
do chorobliwego wykorzystania Excela do celów, do których się nie nadaje.

Kto to powoduje? To właśnie efekt JWP!

Nie rozumiem związku.

Ponad połowa uczestników kursów Excela to klienci SAP, a 20% to klienci poważnych biajów
(liczby się nie sumują)

No i co z tego? Excel się przydaje w pracy, więc się niech szkolą. Niech się od razu wyszkolą z
tych BIajów, to może też coś wyniosą. A nie będą tylko narzekać.

Daj Pan już spokój z tym MS Query. Jest tak toporne, że głowa mała. Nie mówiąc o tym,
że na pewno każdy użytkownik danych zna się na relacyjnych bazach danych i

zna techniczne nazwy kolumn w bazie danych... Błagam Pana.

Niech sie Pan nie gniewa, ale teraz ja Panu wytknę niekompetencję - bardzo mało Pan wie o
użytkownikach.

Wiem wystarczająco dużo.

Jestem pewien, że dla większości "zwykłych użytkowników" przygoda z MS Query
skończyłaby się na próbie utworzenia połączenia do bazy.

Oczywiście. Bo nikt nie ma pojęcia, że można więcej. Informatycy też.

I czego to dowodzi? Że ms query jest toporne? Że użytkownicy nie znają się na bazach danych?
Że to wszystko wina informatyków, bo nie chcą poświęcać czasu na utworzenie ODBC dla takiego
"zwykłego użytkownika"? Bo nie wiem...

Excel nie jest za darmo! Więc w gruncie rzeczy też Pan ten dostęp przez MS Query i VBA
wykupuje, nieprawdaż?

Nieprawdaż. Płacąc za Excela nie płacę producentowi ERPa, żeby mi zrobił "wtyczkę" (hehehe)
dla Query

Jeżeli mamy JŹD, to nie ma tego problemu. Bo te dane zostały już załadowane do hd. Więc może
Pan je sobie wziąć. Tylko najpierw trzeba zapłacić za Excela. Więc wykupuje Pan dostęp do
własnej bazy niejako.

Ale co z tego, że to dotyczy wszystkich? Widocznie mają taką potrzebę. Ale to nie znaczy,
że inne narzędzia nie są WCALE potrzebne.

Co z tego, że dotyczy wszystkich? SĄ POTRZEBNE BO TAK TWIERDZI PAN K.B.
Fakty przeczą? tym gorzej dla nich.

Panie Szanowny. Skoro jednak ktoś to kupuje, to znaczy, ze się przydaje. I faktem jest to, że
kupują.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.08.2011, 15:29

Cieszę się niezmiernie, że zaczął Pan wreszcie normalnie.
Wiem, wiem, moja wina, jak zwykle (to tak, żeby było krócej)

Krzysztof Bokiej:

A co ma piernik do wiatraka?

Że HD nie może być jedna, tylko dziedzinowa - "moja"
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A kto zasila tą "MOJĄ" hurtownię? Kto dba, że jest zasilana poprawnie. I nawet jak jestem
pewny, że "MOJA" jest poprawnie zasilana, tak jak będę pewny, że "TWOJA" jest też
poprawna? I kto decyduje, że to "MOJA" jest poprawna, a nie "TWOJA" jak się nie daj Boże
okaże, że mamy różne wnioski na podstawie tych samych danych źródłowych?

Wreszcie rozmawiamy - to trzeba wykorzystać to, zapewne krótkie, okienko. Co prawda, pewne
rzeczy już przegadaliśmy z panem AO, ale "repeticio mater coś tam est", więc bez stresu.

JWP to tylko JŹD. Z tym się zgadzam. Z resztą - nie.

Jedno Źródło kłóci się trochę z dziedzinową, moją hd. Ba każdy ma swoją, czyli nie jest jedna?
Czy coś mi znowu umknęło?

Spoko. To się nie wyklucza - może być jedna autostrada i z niej wiele dróg wojewódzkich, z tych
z kolei po kilka powiatowych. Są też dojazdy do posesji.
Oczywiście do poziomu ekspresowych panuje GDDKiA (IT), poniżej samorządy (działy
funkcjonalne - odp. człowiek w dziale), a na końcu ja latam z łopatą i odśnieżam (czyli każdy
analityk swoją HDA).

Ponad połowa uczestników kursów Excela to klienci SAP, a 20% to klienci poważnych biajów
(liczby się nie sumują)

No i co z tego? Excel się przydaje w pracy, więc się niech szkolą. Niech się od razu wyszkolą z
tych BIajów, to może też coś wyniosą. A nie będą tylko narzekać.

Pokazuję im to Query, wie Pan... I domyśla się Pan jakie słowa padają pod adresem IT, SAP,
itd.?

Daj Pan już spokój z tym MS Query. Jest tak toporne, że głowa mała. Nie mówiąc o
tym, że na pewno każdy użytkownik danych zna się na relacyjnych bazach

danych i zna techniczne nazwy kolumn w bazie danych... Błagam Pana.

Niech sie Pan nie gniewa, ale teraz ja Panu wytknę niekompetencję - bardzo mało Pan wie
o użytkownikach.

Wiem wystarczająco dużo.

Pozwoli Pan, że Pana zacytuję:

na pewno

Koniec cytatu.

Jestem pewien, że dla większości "zwykłych użytkowników" przygoda z MS Query
skończyłaby się na próbie utworzenia połączenia do bazy.

Oczywiście. Bo nikt nie ma pojęcia, że można więcej. Informatycy też.

I czego to dowodzi? Że ms query jest toporne? Że użytkownicy nie znają się na bazach
danych? Że to wszystko wina informatyków, bo nie chcą poświęcać czasu na utworzenie ODBC
dla takiego "zwykłego użytkownika"? Bo nie wiem...

Informatycy stali się państwem w państwie. Nie pracują dla firm, tylko na kolejne certyfikaty i
serwery i maja głęboko w nosie analityków (faktem jest, że ci się dają). Niech Pan poczyta moje
walki z panem AK na temat roweru w komórce - utworzenie klienta ODBC bywa bardzobardzo
skomplikowane...

Excel nie jest za darmo! Więc w gruncie rzeczy też Pan ten dostęp przez MS Query i VBA
wykupuje, nieprawdaż?

Nieprawdaż. Płacąc za Excela nie płacę producentowi ERPa, żeby mi zrobił "wtyczkę"
(hehehe) dla Query

Jeżeli mamy JŹD, to nie ma tego problemu. Bo te dane zostały już załadowane do hd. Więc
może Pan je sobie wziąć. Tylko najpierw trzeba zapłacić za Excela. Więc wykupuje Pan dostęp
do własnej bazy niejako.

OO robi to samo, więc zostawmy koszt E. jako nieistotny- bo różnicuje tyko arkusze i nie stanowi
w temacie arkusz vs. biaje

Ale co z tego, że to dotyczy wszystkich? Widocznie mają taką potrzebę. Ale to nie
znaczy, że inne narzędzia nie są WCALE potrzebne.

Co z tego, że dotyczy wszystkich? SĄ POTRZEBNE BO TAK TWIERDZI PAN K.B.
Fakty przeczą? tym gorzej dla nich.

Panie Szanowny. Skoro jednak ktoś to kupuje, to znaczy, ze się przydaje. I faktem jest to, że
kupują.

Pisałem, dlaczego kupuje się biaje.
I bardzo mi się to nie podoba, bo absolutnie nie uwzględnia potrzeb analityków. A ja sentyment
mam do nich, tych gości od linków, Wyszpionków, importów tekstów i makr nagranych z rana i
chcę im poprawić żywot, nawet jeśli mnie chwilowo nie rozumieją. Jutro zrozumieją.
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Taki lajf :(

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 16:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.08.2011, 16:43

Wojciech Gardziński:

Jedno Źródło kłóci się trochę z dziedzinową, moją hd. Ba każdy ma swoją, czyli nie jest
jedna? Czy coś mi znowu umknęło?

Spoko. To się nie wyklucza - może być jedna autostrada i z niej wiele dróg wojewódzkich, z
tych z kolei po kilka powiatowych. Są też dojazdy do posesji.
Oczywiście do poziomu ekspresowych panuje GDDKiA (IT), poniżej samorządy (działy
funkcjonalne - odp. człowiek w dziale), a na końcu ja latam z łopatą i odśnieżam (czyli każdy
analityk swoją HDA).

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...

Tym gorzej, jeżeli taka "moja" hd zawiera dane przekształcone z "dużej" hd. Bo wtedy ponawiam
pytania:
A kto zasila tą "MOJĄ" hurtownię? Kto dba, że jest zasilana poprawnie? I nawet jak jestem
pewny, że "MOJA" jest poprawnie zasilana, tak jak będę pewny, że "TWOJA" jest też poprawna? I
kto decyduje, że to "MOJA" jest poprawna, a nie "TWOJA" jak się nie daj Boże okaże, że mamy
różne wnioski na podstawie tych samych danych źródłowych?

Ponad połowa uczestników kursów Excela to klienci SAP, a 20% to klienci poważnych
biajów (liczby się nie sumują)

No i co z tego? Excel się przydaje w pracy, więc się niech szkolą. Niech się od razu wyszkolą
z tych BIajów, to może też coś wyniosą. A nie będą tylko narzekać.

Pokazuję im to Query, wie Pan... I domyśla się Pan jakie słowa padają pod adresem IT, SAP,
itd.?

Nie kumam co takiego fajnego jest w tym query... A już tym bardziej jak ktoś ma u siebie BO.
Nawet idąc tym tropem, to wolałbym właśnie zrobić prostą tabelkę w BO i ją zapisać do xls-a.
Szybciej by mi poszło, niż w tym query... W sumie jak tak teraz sobie myślę, to nie dziwię się,
że niektórzy analitycy tak robią, hehe.

I czego to dowodzi? Że ms query jest toporne? Że użytkownicy nie znają się na bazach
danych? Że to wszystko wina informatyków, bo nie chcą poświęcać czasu na utworzenie
ODBC dla takiego "zwykłego użytkownika"? Bo nie wiem...

Informatycy stali się państwem w państwie. Nie pracują dla firm, tylko na kolejne certyfikaty i
serwery i maja głęboko w nosie analityków (faktem jest, że ci się dają). Niech Pan poczyta
moje walki z panem AK na temat roweru w komórce - utworzenie klienta ODBC bywa
bardzobardzo skomplikowane...

To analitycy niestety często nie wiedzą czego chcą, nie dokształcają się i nie wiadomo czego
oczekują od kolejnych wdrażanych narzędzi. Jak analityk ma chociaż trochę woli nauki, to sobie
sprawdzi samemu jak utworzyć ODBC. A jak ma przekonanie, że pewne aspekty jego
działalności można usprawnić, to powinien za wszelką cenę to forsować. Ale najlepiej powiedzieć,
że mam związane ręce, bo IT to nic nie chce zrobić i tylko przeszkadza.

Poza tym znam wielu analityków, którzy sobie radzą i współgrają z IT. Więc trochę to dla mnie
takie dramatyzowanie i zrzucanie winy.

Jeżeli mamy JŹD, to nie ma tego problemu. Bo te dane zostały już załadowane do hd. Więc
może Pan je sobie wziąć. Tylko najpierw trzeba zapłacić za Excela. Więc wykupuje Pan
dostęp do własnej bazy niejako.

OO robi to samo, więc zostawmy koszt E. jako nieistotny- bo różnicuje tyko arkusze i nie
stanowi w temacie arkusz vs. biaje

W wielu projektach DW/BI koszty licencji w ogóle nie są istotne, bo stanowią niewielką część
ogólnego kosztu wdrożenia. Więc możemy w ogóle pozostawić koszty licencji jako nieistotne, a
to wtedy nie wróży najlepiej Excelowi i jego query. Bo query jest słabe i wtedy wole zastąpić
sobie takie qury przez BO.

Poza tym mamy sporo ciekawych narzędzi Open Source, a nie będących Open Officem. Wówczas
koszty licencji w ogóle nie istnieją.

Pisałem, dlaczego kupuje się biaje.
I bardzo mi się to nie podoba, bo absolutnie nie uwzględnia potrzeb analityków. A ja
sentyment mam do nich, tych gości od linków, Wyszpionków, importów tekstów i makr
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nagranych z rana i chcę im poprawić żywot, nawet jeśli mnie chwilowo nie rozumieją. Jutro
zrozumieją.
Taki lajf :(

Nie rozumiem dlaczego Pan ciągle o tych analitykach. Ile jest analityków w firmie powiedzmy
100 osobowej. 2? 3? Przecież BI nie jest tylko dla analityków. Większość użytkowników BI nie
ma potrzeby dalszego obrabiania danych. Wystarczy, że zobaczy podstawowe trendy i miary.

Większość użytkowników BI to klienci prostych, sparametryzowanych raportów. Analitycy
potrzebuję czegoś więcej - racja. Ale to jest garstka ludzi i nikt im przecież nie zabrania
korzystać z Excela.

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 22.08.11 o godzinie 17:35

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.08.2011, 17:34

Dlaczego z każdym trzeba najpierw stoczyć połajankę, żeby zaczęło się sensownie? Widać tak
musi być.
Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Jedno Źródło kłóci się trochę z dziedzinową, moją hd. Ba każdy ma swoją, czyli nie jest
jedna? Czy coś mi znowu umknęło?

Spoko. To się nie wyklucza - może być jedna autostrada i z niej wiele dróg wojewódzkich, z
tych z kolei po kilka powiatowych. Są też dojazdy do posesji.
Oczywiście do poziomu ekspresowych panuje GDDKiA (IT), poniżej samorządy (działy
funkcjonalne - odp. człowiek w dziale), a na końcu ja latam z łopatą i odśnieżam (czyli
każdy analityk swoją HDA).

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.

A dlaczego zawsze, ale to zawsze utrzymuje się w hotelach puste miejsca, albo w restauracjach
stoliki z karteczką "zarezerwowane"? Bo największy zarobek i tzw. języczek jest na tych właśnie
"ostatnich miejscach". To jawne marnowanie zasobów w normalnej sytuacji! Ale zycie nie jest
"normalne" - zawsze są "wyjątki", które trzeba obsłużyć. Każdy samochód ma nadmiar mocy w
stosunku do "90 km/g". Po co? Przecież to jawne marnotrastwo, itd.
Zawsze opłaca się mieć coś dwu i więcej-torowo. główny strumień niech sobie leci tędy, a
tamtędy ad-hoci. I ciągłe wnioskowanie: co do głównego, a co do bocznego. Przyroda tak robi i
sie to bardzo sprawdza.

Toż to marnowanie zasobów. Zresztą każdy racjonalny kierowca w takiej sytuacji wybierze
autostradę.

Nieprawda, bo nie wszyscy uznają tę samą cechę za racjonalną.

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...

jak wyżej.
Ja, gdybym zarządzał wielką organizację, zdecydowanie wolałbym 100 wersji excelków, niż
jedną jedynie słuszną wersję super-optymalną. Bo 100 wersji się ze sobą KŁÓCI, a z kłótni
wynikają tylko dobre rzeczy, nieprawdaż?
Zła demokracja jest lepsza od najlepszej dyktatury, choć może sprawiać wrażenie chaotycznej,
itp..
Idea JWP to właśnie taki totalitaryzm informacyjny.
Każda demokracja jest lepsza. Nawet tak kulawa jak excelioza w formie czystej - zresztą to
widać - 99% firm WYBIERA exceliozę.

Tym gorzej, jeżeli taka "moja" hd zawiera dane przekształcone z "dużej" hd.

I jest ciągła dyskusja, które dane lepsze. Te mają to, tamte tamto

Bo wtedy ponawiam pytania:
A kto zasila tą "MOJĄ" hurtownię? Kto dba, że jest zasilana poprawnie?

IT ma dbać o strumień główny, i WSPIERAĆ (SIC!!!) strumienie poboczne, wręcz do poziomu
doradztwa w HDA

I nawet jak jestem pewny, że "MOJA" jest poprawnie zasilana, tak jak będę pewny, że
"TWOJA" jest też poprawna? I kto decyduje, że to "MOJA" jest poprawna, a nie "TWOJA" jak
się nie daj Boże okaże, że mamy różne wnioski na podstawie tych samych danych
źródłowych?

Kłótnia źródłem wiedzy.
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Ponad połowa uczestników kursów Excela to klienci SAP, a 20% to klienci poważnych
biajów (liczby się nie sumują)

No i co z tego? Excel się przydaje w pracy, więc się niech szkolą. Niech się od razu
wyszkolą z tych BIajów, to może też coś wyniosą. A nie będą tylko narzekać.

Pokazuję im to Query, wie Pan... I domyśla się Pan jakie słowa padają pod adresem IT,
SAP, itd.?

Nie kumam co takiego fajnego jest w tym query... A już tym bardziej jak ktoś ma u siebie BO.
Nawet idąc tym tropem, to wolałbym właśnie zrobić prostą tabelkę w BO i ją zapisać do xls-a.
Szybciej by mi poszło, niż w tym query... W sumie jak tak teraz sobie myślę, to nie dziwię się,
że niektórzy analitycy tak robią, hehe.

Co jest fajnego w Query? Pełnoprawny i banalnie prosty edytor dowolnych zapytać. NIE ZNAM
LEPSZEGO, accessowy się chowa od razu, te poważniejsze ETLowe (a, sorka, zapomniałem, że
nie mam o tym pojęcia) są zbyt skomplikowane.

I czego to dowodzi? Że ms query jest toporne? Że użytkownicy nie znają się na bazach
danych? Że to wszystko wina informatyków, bo nie chcą poświęcać czasu na utworzenie
ODBC dla takiego "zwykłego użytkownika"? Bo nie wiem...

Informatycy stali się państwem w państwie. Nie pracują dla firm, tylko na kolejne
certyfikaty i serwery i maja głęboko w nosie analityków (faktem jest, że ci się dają). Niech
Pan poczyta moje walki z panem AK na temat roweru w komórce - utworzenie klienta
ODBC bywa bardzobardzo skomplikowane...

To analitycy niestety często nie wiedzą czego chcą, nie dokształcają się i nie wiadomo czego
oczekują od kolejnych wdrażanych narzędzi.

Wie Pan, nie chcę tutaj kategorycznie, że ci be, tamci cacy, ale z mojego doświadczenia dużo
więcej minusików dostało by IT.

Jak analityk ma chociaż trochę woli nauki, to sobie sprawdzi samemu jak utworzyć ODBC. A
jak ma przekonanie, że pewne aspekty jego działalności można usprawnić, to powinien za
wszelką cenę to forsować.

Jeżeli wie, co forsować. A 95% nie wie, że jest na świecie coś takiego, jak ODBC.

Ale najlepiej powiedzieć, że mam związane ręce, bo IT to nic nie chce zrobić i tylko
przeszkadza.

Proszę mi wierzyć - znam wiele takich przypadków. Walka o władzę i profity.

Poza tym znam wielu analityków, którzy sobie radzą i współgrają z IT. Więc trochę to dla
mnie takie dramatyzowanie i zrzucanie winy.

Ja też znam, co więcej - znam też takich informatyków, co realnie pomagają i są naprawdę
otwarci. Ale to wyjątki, które potwierdzają regułę, niestety.

Jeżeli mamy JŹD, to nie ma tego problemu. Bo te dane zostały już załadowane do hd.
Więc może Pan je sobie wziąć. Tylko najpierw trzeba zapłacić za Excela. Więc wykupuje
Pan dostęp do własnej bazy niejako.

OO robi to samo, więc zostawmy koszt E. jako nieistotny- bo różnicuje tyko arkusze i nie
stanowi w temacie arkusz vs. biaje

W wielu projektach DW/BI koszty licencji w ogóle nie są istotne, bo stanowią niewielką część
ogólnego kosztu wdrożenia. Więc możemy w ogóle pozostawić koszty licencji jako nieistotne,
a to wtedy nie wróży najlepiej Excelowi i jego query. Bo query jest słabe i wtedy wole zastąpić
sobie takie qury przez BO.

Dobra nie kłócę się z Panem czy Q jest słabe. Dla mnie nie jest, bo umiem.
Wiem natomiast o sposobie tworzenia analiz w BO - każda zmiana to kobyła, ogromna praca,
która czasami jest wysoce bezsensowna.
Wiele strumieni informacyjnych i te ktore się sprawdzają - do strumienia głównego - nigdy
odwrotnie! A normalnie jest najpierw SIWZ, potem strumień główny, "jedynie słuszny", a potem
standard - excelioza.

Poza tym mamy sporo ciekawych narzędzi Open Source, a nie będących Open Officem.
Wówczas koszty licencji w ogóle nie istnieją.

Ale to nie ma znaczenia koszt 1000Euro wte, czy we wte - żadnego.
Wszystko kosztuje i to wiemy idąc po chleb. Ale to co robi BI z kosztami to MASAKRA. Karalna
masakra - według mnie.
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Łukasz Kurowski
Specjalista ds.
Hurtowni Danych,
Hewlett-Packard
Polska

Pisałem, dlaczego kupuje się biaje.
I bardzo mi się to nie podoba, bo absolutnie nie uwzględnia potrzeb analityków. A ja
sentyment mam do nich, tych gości od linków, Wyszpionków, importów tekstów i makr
nagranych z rana i chcę im poprawić żywot, nawet jeśli mnie chwilowo nie rozumieją. Jutro
zrozumieją.
Taki lajf :(

Nie rozumiem dlaczego Pan ciągle o tych analitykach. Ile jest analityków w firmie powiedzmy
100 osobowej. 2? 3? Przecież BI nie jest tylko dla analityków. Większość użytkowników BI nie
ma potrzeby dalszego obrabiania danych. Wystarczy, że zobaczy podstawowe trendy i miary.

Nie znam analityka, który patrzy sie na trend i mu to styka. Znam za to setki (SETKI!) którzy nie
mogą się obrobić.

Większość użytkowników BI to klienci prostych, sparametryzowanych raportów. Analitycy
potrzebuję czegoś więcej - racja. Ale to jest garstka ludzi i nikt im przecież nie zabrania
korzystać z Excela.

Czyli excelioza jest OK?
ZAJŚ??? OD POCZĄTKU???

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.08.2011, 18:36

Wojciech Gardziński:

Co jest fajnego w Query? Pełnoprawny i banalnie prosty edytor dowolnych zapytać. NIE ZNAM
LEPSZEGO, accessowy się chowa od razu, te poważniejsze ETLowe (a, sorka, zapomniałem, że
nie mam o tym pojęcia) są zbyt skomplikowane.

Ja też nie chwytam o co ten zachwyt. Jakby pokazać ludziom, że takie same kreski się stawia w
świecie obiektów i tak samo łatwo wyciąga na xls za pomocą Live Office, to ktoś mający do
dyspozycji BO by tego Query w życiu nie odpalił.
a)

b)

c)
http://www.integeo.com/custom/BusinessObjects/BO_scree...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.08.2011, 22:45
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Krzysztof Bokiej
Software
Engineer

Wojciech Gardziński:

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.

A dlaczego zawsze, ale to zawsze utrzymuje się w hotelach puste miejsca, albo w
restauracjach stoliki z karteczką "zarezerwowane"? Bo największy zarobek i tzw. języczek jest
na tych właśnie "ostatnich miejscach". To jawne marnowanie zasobów w normalnej sytuacji!
Ale zycie nie jest "normalne" - zawsze są "wyjątki", które trzeba obsłużyć. Każdy samochód
ma nadmiar mocy w stosunku do "90 km/g". Po co? Przecież to jawne marnotrastwo, itd.

Ja rozumiem pozostawienia sobie tych miejsc w celu osiągnięcia jakiejś specjalnej premii, czy
dodatkowej korzyści (zysku). Ale w przypadku zaproponowanej przez Pana architektury, to się
może okazać, że jedyne co mam na koniec dnia, to dodatkowy bałagan. I bazodanową exceliozę.

Zawsze opłaca się mieć coś dwu i więcej-torowo. główny strumień niech sobie leci tędy, a
tamtędy ad-hoci. I ciągłe wnioskowanie: co do głównego, a co do bocznego. Przyroda tak robi
i sie to bardzo sprawdza.

Toż to marnowanie zasobów. Zresztą każdy racjonalny kierowca w takiej sytuacji wybierze
autostradę.

Nieprawda, bo nie wszyscy uznają tę samą cechę za racjonalną.

Nie przekonuje mnie to.

Ja, gdybym zarządzał wielką organizację, zdecydowanie wolałbym 100 wersji excelków, niż
jedną jedynie słuszną wersję super-optymalną. Bo 100 wersji się ze sobą KŁÓCI, a z kłótni
wynikają tylko dobre rzeczy, nieprawdaż?

Po pierwsze, kłótnia może się okazać stratą czasu. Po drugie, to jak już kłótnia przyniesie coś
dobrego, to tylko pod warunkiem, że do niej dojdzie. Gorzej jak ktoś zasilając "swoją" hd, po
swojemu dał ciała i to się nigdy nie wyda. To jest grubsza sprawa.

Zła demokracja jest lepsza od najlepszej dyktatury, choć może sprawiać wrażenie
chaotycznej, itp..
Idea JWP to właśnie taki totalitaryzm informacyjny.
Każda demokracja jest lepsza. Nawet tak kulawa jak excelioza w formie czystej - zresztą to
widać - 99% firm WYBIERA exceliozę.

Teraz jak rozumiem rozmawiamy o jednej hd (lub o wielu "moich"). I jak już ktoś koniecznie
musi robić WSZYSTKO w Excelu (pomijam teraz fakt, że są do pewnych aktywności lepsze
narzędzia), to niech robi. Tylko nie ma sensu utrzymywać kilka baz z tymi samymi danymi.

Bo wtedy ponawiam pytania:
A kto zasila tą "MOJĄ" hurtownię? Kto dba, że jest zasilana poprawnie?

IT ma dbać o strumień główny, i WSPIERAĆ (SIC!!!) strumienie poboczne, wręcz do poziomu
doradztwa w HDA

No i moim zdaniem tu jest problem. Bo to nieracjonalne. Z punktu widzenia IT, to nie ma sensu,
bo po co utrzymywać te same dane w kilku miejscach? Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś
przekształcenia, to zmiana powinna być robiona bezpośrednio w "dużej" hd, a nie tworzyć od
razu kolejną bazę... W tym kontekście IT ma racje, że umywa sobie ręce. Też bym tak zrobił.

I nawet jak jestem pewny, że "MOJA" jest poprawnie zasilana, tak jak będę pewny, że
"TWOJA" jest też poprawna? I kto decyduje, że to "MOJA" jest poprawna, a nie "TWOJA" jak
się nie daj Boże okaże, że mamy różne wnioski na podstawie tych samych danych
źródłowych?

Kłótnia źródłem wiedzy.

Zdarza się, ale jak do niej dojedzie. Ale często to strata czasu.

Co jest fajnego w Query? Pełnoprawny i banalnie prosty edytor dowolnych zapytać. NIE ZNAM
LEPSZEGO, accessowy się chowa od razu, te poważniejsze ETLowe (a, sorka, zapomniałem, że
nie mam o tym pojęcia) są zbyt skomplikowane.

Nawet jak używać BO (w sensie WebI) tylko do eksportu do xlsa, to i tak jest lepszy od query. A
jak ktoś ma trochę dobrej woli, to zobaczy, że w wielu kwestiach funkcjonalności excela przebije.
Ale też oczywiście nigdy nie będzie aż tak elastyczne - zgoda.

To analitycy niestety często nie wiedzą czego chcą, nie dokształcają się i nie wiadomo czego
oczekują od kolejnych wdrażanych narzędzi.

Wie Pan, nie chcę tutaj kategorycznie, że ci be, tamci cacy, ale z mojego doświadczenia dużo
więcej minusików dostało by IT.

Jak analityk ma chociaż trochę woli nauki, to sobie sprawdzi samemu jak utworzyć ODBC. A
jak ma przekonanie, że pewne aspekty jego działalności można usprawnić, to powinien za
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wszelką cenę to forsować.

Jeżeli wie, co forsować. A 95% nie wie, że jest na świecie coś takiego, jak ODBC.

Z jednej strony nie wie co to ODBC, a z drugiej ma być właścicielem "swojej" hd. To już w ogóle
ryzykowna zabawa...

Dobra nie kłócę się z Panem czy Q jest słabe. Dla mnie nie jest, bo umiem.
Wiem natomiast o sposobie tworzenia analiz w BO - każda zmiana to kobyła, ogromna praca,
która czasami jest wysoce bezsensowna.
Wiele strumieni informacyjnych i te ktore się sprawdzają - do strumienia głównego - nigdy
odwrotnie! A normalnie jest najpierw SIWZ, potem strumień główny, "jedynie słuszny", a
potem standard - excelioza.

Zależy od zmiany, ale znowu Pan dramatyzuje. Inna kwestia, że jeżeli it miałoby wspierać i
doradzać każdej "mojej" hd, to by się niczym innym nie zajmowało. Proces zmiany by był
permanentny. Bo jak w jednej kwestii komuś pomogę, to za chwilę drugą bazę trzeba
rozgrzebać. A jak bazy się co do zakresu informacyjnego prawie nie różnią, to mogłem to
wszystko zrobić w jednej "dużej" hd.

Nie rozumiem dlaczego Pan ciągle o tych analitykach. Ile jest analityków w firmie
powiedzmy 100 osobowej. 2? 3? Przecież BI nie jest tylko dla analityków. Większość
użytkowników BI nie ma potrzeby dalszego obrabiania danych. Wystarczy, że zobaczy
podstawowe trendy i miary.

Nie znam analityka, który patrzy sie na trend i mu to styka. Znam za to setki (SETKI!) którzy
nie mogą się obrobić.

To ja nie piszę tu o analitykach. Z raportów korzystają też zwykli użytkownicy, którzy tylko chcą
wiedzieć co się dzieje z biznesem. I tych jest więcej, o wiele więcej. Więc opieranie architektury
o potrzeby 2 analityków (którzy nie wiedza co to ODBC na przykład), gdy z raportów
standardowych korzysta 50 zwykłych użytkowników moim zdaniem się nie sprawdzi. Zrobi
więcej złego niż dobrego.

I znowu. To nie znaczy, że tych dwóch analityków nie może sobie różnymi narzędziami (na
przykład Excelem) odpytywać jednej "dużej" hd. Ale nie rozumiem, dlaczego mają te dane z
"dużej" hd gdzieś przekopiowywać i to jeszcze IT ma im w tej niecelowej pracy pomagać.

Większość użytkowników BI to klienci prostych, sparametryzowanych raportów. Analitycy
potrzebuję czegoś więcej - racja. Ale to jest garstka ludzi i nikt im przecież nie zabrania
korzystać z Excela.

Czyli excelioza jest OK?
ZAJŚ??? OD POCZĄTKU???

Panie Wojciechu, dlaczego Pan sobie nie potrafi wyobrazić świata, w którym Excel żyje w
symbiozie z innymi narzędziami bijaj? Przecież Excel jest nieodłącznym elementem świata
analitycznego. Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo
się lepiej do pewnych rzeczy nadają) i częścią swoich funkcjonalności go wspierać. Zapomnijmy
na chwilę o SAP. Jest kupa innych narzędzi, tez darmowych...

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 23.08.11 o godzinie 11:14

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.08.2011, 09:28
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