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Łukasz Kurowski:

Andrzej O.:

Mogę wbić kij w mrowisko?
Jesteście pewni, że wszyscy pracownicy na wszystkich szczeblach chcą, zeby dane były
klarowne? Szczególnie te im podległe? Mają się zgadzać agregacje przekazywane wyżej, a
skąd się biorą... hm...

Jestem pewien, że nie wszyscy. Manipulacje i fraudy zdarzały się, zdarzają się i będą się
zdarzać w każdej organizacji. Ludzka grzeszna natura ;)

Ja nie mówię nawet o manipulacjach i fraudach.
Raczej o niechęci do przekazywania detalicznej wiedzy wyżej tzn. zupełnie inna wiedza o
przyczynach pewnych wyników jest na dole, a zupełnie inna na górze.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 23:44

Andrzej O.:

Ja nie mówię nawet o manipulacjach i fraudach.
Raczej o niechęci do przekazywania detalicznej wiedzy wyżej tzn. zupełnie inna wiedza o
przyczynach pewnych wyników jest na dole, a zupełnie inna na górze.

Coś jak w systemie gospodarczym zwanym komunizmem? Na dole kolejki i braki, a na górze
plan wykonany...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 23:56

Wojciech Gardziński:

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Czy ja tu kogoś obraziłem? Proszę o przykłady! Gadanie że

Mówiłem, żeby nie odpowiadać, bo ten prosty (żeby nie powiedzieć prymitywny) styl łatwo
przewidzieć. Byle jaki generator przemówień kleci lesze gramatycznie i logicznie zdania.

Ja nie przejawiam wrogości do "przedstawicieli odmiennych poglądów" (bez wzajemności, już
chciałem iść na kawę do

To, że myli Pan odwagę z odważnikiem widać w każdej wypowiedzi, ale ta megalomania... no
cóż, widać kiedyś coś małego się przytrafiło i teraz na każdym kroku trzeba się wykazać.

Żeby było jasne: nie chadzam na kawę z byle kim.

łałała - autorytet... a tak źle wyszukuje hasła w Wikipedii...

Kwestia autorytetu jest uznaniowa, za to prezentowany poziom już jest obiektywny. Jeśli więc
ktoś jest fanatykiem, co podkreśla także w opisie swojej naprawdę skromnej (choć wbrew
własnej ocenie) osoby, to jaki poziom prezentuje? A no widać w każdym zdaniu.

To traci Pan tu z nami czas. Niech Pan zrobi z tego jakąś analizę statystyczną, jakiś wykres,
prezentację i po sprawie.

Jest taka zasada, którą powtarzam także moim studentom, że jak się na czymś nie znam to nie
zabieram głosu. Gdyby był Pan moim studentem to zapewne wiedziałby Pan o niej, a i z
poziomem byłoby nieco lepiej (bo ograniczeń biologicznych pokonać się nie da).

Łe, a już miałem nadzieję, że ktoś coś zrozumiał...

Zwykle w takich sytuacjach mówię: "złotko, pokory..." Ale ten tani garnitur jakoś mnie odrzuca.

To Pan (nie)Szanowny niczego nie rozumie, gdyż póki co nie zdradziłem jakiej/jakich technologii i
rozwiązań jestem orędownikiem. No ale to są właśnie skutki rozmowy z fanatykiem, on wszędzie
widzi ludzi myślących inaczej i próbuje z nimi walczyć (dokładnie jak niesławny Jarosław
Kaczyński). Próbuje mówię, bo ten poziom predestynuje jedynie do wciskania taniego kitu na
szkoleniach dla przedstawicieli handlowych.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/60

1 z 7 2012-01-03 09:53



Michał B.
Analityk
biznesowy,
Wdrożeniowiec
Business
Intelligence, ...

Krzysztof Bokiej
Software
Engineer

Krzysztof Bokiej
Software
Engineer

MB

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 08:26

i dogadali się: fanatyk z doktorem ;-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 09:03

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Kłamstwo. JWP istnieje

Absolut... tylko kapłani maja bliżej, a najbliżej ma Główny Kapłan...

Hehe. Kolejny rzeczowy post.

Zaraz, ale kto jest Głównym Kapłanem? Na pewno nie Kimball, bo on niegłupio gada, tylko go
nikt nie rozumie. To kto?

Zamiast czytać marketingowe notki polecam przeczytać trochę Kimballa. Jak już Pan przeczyta
cokolwiek, to sobie pogadamy co Pan zrozumiał.

A tu mały przedsmak:

[...] If schemas are created on a departmental basis for Finance, Marketing
and Sales, then the same atomic metrics are replicated repeatedly for each
department. What’s the likelihood that the metrics are consistently
defined, labeled and populated in the departmental data stores? A
departmental approach is highly vulnerable to inconsistent, non-integrated
point solutions. Process-centric dimensional models deliver a single

version of the truth.[...]

Albo:

[...]While you must create new fact tables when incorporating new business
processes into the data warehouse environment, it is not necessary

to build new schema to present the same data to different users or
reporting equirements.[...]

Źródło:
http://www.kimballgroup.com/html/PDFs/Fables_Facts.pdf

Jeżeli zgadza się Pan ze stwierdzeniami Kimballa, to uznaję, że moja misja została zakończona, a
Pan wycofuje się z koncepcji bazodanowej exceliozy. A jeżeli się Pan nie zgadza, to niech się Pan
z łaski swojej nie powołuje na Kimballa, bo się Pan wygłupia.

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 09:05

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 09:04

Łukasz Kurowski:

Nie identyczna, świat obiektów daje 1000 razy większą elastyczność. Wolę zmienić jedną
kreskę w ŚO, niż grzebać na sieci.

To ja już nie wiem. Jeden twierdzi że Excel jest elastyczniejszy od BO, drugi odwrotnie.
Wyjaśnijcie to Panowie między sobą...

KB o analizach, ja o kreskach. Sprawa wyjaśniona!

Dokładnie. Traci Pan czujność, Panie Wojciechu ;-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 09:06
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Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Czy ja tu kogoś obraziłem? Proszę o przykłady! Gadanie że

Mówiłem, żeby nie odpowiadać, bo ten prosty (żeby nie powiedzieć prymitywny) styl łatwo
przewidzieć. Byle jaki generator przemówień kleci lesze gramatycznie i logicznie zdania.

Ja nie przejawiam wrogości do "przedstawicieli odmiennych poglądów" (bez wzajemności,
już chciałem iść na kawę do

To, że myli Pan odwagę z odważnikiem widać w każdej wypowiedzi, ale ta megalomania... no
cóż, widać kiedyś coś małego się przytrafiło i teraz na każdym kroku trzeba się wykazać.

Żeby było jasne: nie chadzam na kawę z byle kim.

łałała - autorytet... a tak źle wyszukuje hasła w Wikipedii...

Kwestia autorytetu jest uznaniowa, za to prezentowany poziom już jest obiektywny. Jeśli więc
ktoś jest fanatykiem, co podkreśla także w opisie swojej naprawdę skromnej (choć wbrew
własnej ocenie) osoby, to jaki poziom prezentuje? A no widać w każdym zdaniu.

To traci Pan tu z nami czas. Niech Pan zrobi z tego jakąś analizę statystyczną, jakiś wykres,
prezentację i po sprawie.

Jest taka zasada, którą powtarzam także moim studentom, że jak się na czymś nie znam to
nie zabieram głosu. Gdyby był Pan moim studentem to zapewne wiedziałby Pan o niej, a i z
poziomem byłoby nieco lepiej (bo ograniczeń biologicznych pokonać się nie da).

Łe, a już miałem nadzieję, że ktoś coś zrozumiał...

Zwykle w takich sytuacjach mówię: "złotko, pokory..." Ale ten tani garnitur jakoś mnie
odrzuca.

To Pan (nie)Szanowny niczego nie rozumie, gdyż póki co nie zdradziłem jakiej/jakich
technologii i rozwiązań jestem orędownikiem. No ale to są właśnie skutki rozmowy z
fanatykiem, on wszędzie widzi ludzi myślących inaczej i próbuje z nimi walczyć (dokładnie jak
niesławny Jarosław Kaczyński). Próbuje mówię, bo ten poziom predestynuje jedynie do
wciskania taniego kitu na szkoleniach dla przedstawicieli handlowych.

MB

Cienias.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.08.2011, 09:54

Ojej, ojej, ale się rozkręciło!
To fajnie. "Kłótnia motorem postępu", takie tam.

(Popieram Pana, Panie Andrzeju.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.08.2011, 10:02

Łukasz Kurowski:

Andrzej O.:

Ja nie mówię nawet o manipulacjach i fraudach.
Raczej o niechęci do przekazywania detalicznej wiedzy wyżej tzn. zupełnie inna wiedza o
przyczynach pewnych wyników jest na dole, a zupełnie inna na górze.

Coś jak w systemie gospodarczym zwanym komunizmem? Na dole kolejki i braki, a na górze
plan wykonany...

W komuniźmie to najczęściej dzięki fałszowaniu wyników.

Tu się nie fałszuje wyników, one powiedzmy są. Wtedy przełożeni są zadowoleni i nie wnikają
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skąd są w czym pomaga nieklarowność wskaźników. Kierownik szczebla pośredniego czuje się
bezpieczniejszy bo tak naprawdę on wie skąd się biorą wyniki. Ma większą dowolność (czasem
znaczy: władzę) w podejmowaniu decyzji. Które często oznaczają: pracować dużo, ciężko i
czasem bez sensu :)

Architektura BI (czyli rachunkowości zarządczej lub w innym słowniku: System Informowania
Kierownictwa :) ) często jest tego odbiciem.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 13:31

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 13:30

.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 13:31

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 13:30

Michał B.:

i dogadali się: fanatyk z doktorem ;-)

No cóż, domagał się strzału w podbródek, ale oszczędziłem go i dostał między oczy. Żeby poczuł,
że zabolało.
No i poczuł.

MB

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 14:06

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Michał B.:

i dogadali się: fanatyk z doktorem ;-)

No cóż, domagał się strzału w podbródek, ale oszczędziłem go i dostał między oczy. Żeby
poczuł, że zabolało.
No i poczuł.

MB

ma Pan dziwny sposób określania optymalnej architektury rozwiązań dla danego przypadku

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 16:55

Andrzej O.:

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Michał B.:

ma Pan dziwny sposób określania optymalnej architektury rozwiązań dla danego przypadku

No cóż... nie jestem zwolennikiem nadstawiania drugiego policzka i denerwują mnie nie tyle
krzykacze co ich krzykactwo. Rzeczony osobnik odgrażając się, że każdego kto go obrazi nazwie
"cieniasem", który także szczyci się że wyrzucono go już z kilku forów GL (ciekawe za co? choć
obstawiam chamstwo) oraz że jest fanatykiem, idealnie wpisuje się w nietolerowane przeze mnie
krzykactwo. Chce robić z siebie pajaca - wolny kraj, wolny wybór. Chce ludziom wciskać głupoty
- jeśli się tylko tacy naiwni trafią?

Ale nie wolno tolerować prostackiego sposobu odzywania się do innych oraz olewackiego
traktowania ludzi inaczej myślących. Dostał czego sam się domagał, może na drugi raz będzie
pamiętał, że zawsze znajdzie się większa ryba.

MB

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 17:46

dr Marcin, Jan Błażejowski:
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Ale nie wolno tolerować prostackiego sposobu odzywania się do innych oraz olewackiego
traktowania ludzi inaczej myślących. Dostał czego sam się domagał, może na drugi raz będzie
pamiętał, że zawsze znajdzie się większa ryba.

a może Pan streścić posta, w którym to tak dostał bo jakoś nie przypominam sobie treści z
niego?

edit: czy z braku odpowiedzi od p. Wojciecha (wiem, ze obserwuje wątek) mam wnosić, ze mu
Pan zhackował wejście na GL? Taka wolna wymiana opinii informatyków? :/

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 18:09

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 17:58

Andrzej O.:

dr Marcin, Jan Błażejowski:

a może Pan streścić posta, w którym to tak dostał bo jakoś nie przypominam sobie treści z
niego?

Treść była krótka, nie ma więc czego streszczać. Ale łatwo wpis namierzyć: został w pełni
zacytowany i okraszony odpowiedzią: "cienias". Zgodnie z ostrzeżeniem wnioskuję, że jest to
efekt obrazy.

wątek) mam wnosić, ze mu Pan zhackował wejście na GL? Taka wolna wymiana opinii
informatyków? :/

Wątek ciekawy, ale pewnie szybko wyrzuciłby wyjątek i admini GL w asyście krawaciarzy z BSA
rankiem dnia następnego zapukaliby do moich portów WE/WY...

Także rzeczony fanatyk/blogger pewnie obserwuje i (może wreszcie) zastanawia się nad
własnym postępowaniem, sposobem wyrażania swoich opinii oraz traktowania adwersarzy.

MB

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.08.2011, 18:19

Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Kłamstwo. JWP istnieje

Absolut... tylko kapłani maja bliżej, a najbliżej ma Główny Kapłan...

Hehe. Kolejny rzeczowy post.

Zaraz, ale kto jest Głównym Kapłanem? Na pewno nie Kimball, bo on niegłupio gada, tylko
go nikt nie rozumie. To kto?

Zamiast czytać marketingowe notki polecam przeczytać trochę Kimballa. Jak już Pan
przeczyta cokolwiek, to sobie pogadamy co Pan zrozumiał.

Dzięki Panu przeczytałem cokolwiek, czyli to, co Pan zacytował

A
departmental approach is highly vulnerable to inconsistent, non-integrated
point solutions. Process-centric dimensional models deliver a single

version of the truth.[...]

i Pan(*) Kimball pisze, próbuję tłumaczyć... Scentralizowane przetwarzanie danych dostarcza
JWP. I, być może ma rację. Ta JWP ma coś wspólnego z tichnerowską GP, ale jest.
Ja dążę do tego, że co ma być scentralizowane (autostrada) - niech będzie, a co ma być
demokratyczne - też niech będzie. I w tej drugiej części JWP jest mrzonką. I rację ma Pan
Kimball i my, tzn. ja z p. Anrdrzejem, który, zdaje się, doskonale rozumie Contraband Data
Marty. Rozumie je też Pan Kimball - proszę przeczytać ten cytat z jego wystąpienia - "Analityk
ma posiadać HD".
Pan chce mnie skłócić z Panem Kimballem, ale się chyba nie uda bo Pan zapewne przeczytał
tylko końcówkę "deliver a single version of the truth..
Ale nie szkodzi, spoko ;)

Jeżeli zgadza się Pan ze stwierdzeniami Kimballa, to uznaję, że moja misja została
zakończona, a Pan wycofuje się z koncepcji bazodanowej exceliozy. A jeżeli się Pan nie
zgadza, to niech się Pan z łaski swojej nie powołuje na Kimballa, bo się Pan wygłupia.

Nie dam się skłócić z Panem Kimballem, bo to fajny gość, cytuję "Analityk ma posiadać HD".
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@AO.
Panie Andrzeju, Pan da spokój! Pan Doktor WSB w Toruniu mi sieje komplementy, a Pan go
strofuje, za cóż? Przecież napisałem, że nie da rady mnie obrazić a już napewno nie mogą tego
zrobić bliźniacy. Bo jak inaczej interpretować przecinek między imionami ;)?
Ale swoją drogą, fajnie by było, gdyby to poczytali studenci albo i Pan Jego Eminencja Rektor
WSB w Toruniu...

(*) "Pan" w "Pan Kimball" jest z dużego "P", bo to nazwa własna - przecież nie można takiego
autorytetu nie doceniać jakimś tam małym "p".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 19:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.08.2011, 18:55

. (namieszałem)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 18:58

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.08.2011, 18:57

Wojciech Gardziński:

Ale swoją drogą, fajnie by było, gdyby to poczytali studenci albo i Pan Jego Eminencja Rektor
WSB w Toruniu...

Znaczenie słowa "eminencja": http://pl.wikipedia.org/wiki/Eminencja

A tutaj tego poprawnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnificencja

Jest jeszcze jedno, pasujące do Autora i idealnie syntetyzujące jego postawę:
http://slowniki.gazeta.pl/pl/oszo%C5%82om

Żenujące, jak to już wielokrotnie wiele osób na GL (w innych wątkach i/lub forach) powiedziało
Panu WG...

MB

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |25.08.2011, 19:13

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Ale swoją drogą, fajnie by było, gdyby to poczytali studenci albo i Pan Jego Eminencja
Rektor WSB w Toruniu...

Znaczenie słowa "eminencja": http://pl.wikipedia.org/wiki/Eminencja

A tutaj tego poprawnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnificencja

Jest jeszcze jedno, pasujące do Autora i idealnie syntetyzujące jego postawę:
http://slowniki.gazeta.pl/pl/oszo%C5%82om

Żenujące, jak to już wielokrotnie wiele osób na GL (w innych wątkach i/lub forach) powiedziało
Panu WG...

MB

Na dowód faktu, że połajanki Pana Szanownego uważam za cieniarskie, odpowiem
merytorycznie, a nawet, przyznam Panu rację!

Fakt! ma być:
"Ale swoją drogą, fajnie by było, gdyby to poczytali studenci albo i Pan Jego Magnificencja Rektor
WSB w Toruniu..."
Urażonego Pana Jego Magnificencję Rektora WSB w Toruniu, serdecznie przepraszam.
I proszę o przeczytanie tekstów pisanych podwładnych Jego Magnificencji. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 19:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.08.2011, 19:18
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Wojciech Gardziński:

Ja dążę do tego, że co ma być scentralizowane (autostrada) - niech będzie, a co ma być
demokratyczne - też niech będzie. I w tej drugiej części JWP jest mrzonką. I rację ma Pan
Kimball i my, tzn. ja z p. Anrdrzejem, który, zdaje się, doskonale rozumie Contraband Data
Marty. Rozumie je też Pan Kimball - proszę przeczytać ten cytat z jego wystąpienia - "Analityk
ma posiadać HD".

No właśnie człowiek się cały czas rozwija - po tej dyskusji doszedłem do w sumie dość
oczywistego wniosku, że jestem za ograniczaniem adhocowych HD jedynie do podręcznych analiz
operacyjnych - na podjęcie konkretnych działań, projektów itd. (i ich późniejszego uzasadnienia)
w odróżnienia od raportowania i sprawozdawczości cyklicznej, która powinna być jak najbardziej
uniwersalna (czyli na podstawie JWP) na skalę organizacji.

Pan Doktor dwojga imion:

Proponuję pozostawić decyzję co do tego kto się na czym zna, temu kto się wypowiada. Po
wypowiedzi każdy może sobie to ocenić. Bo jeśli ktoś inny miałby to oceniać to Pan, jako
zapewne nie znający się zbytnio na poleceniach procesorowych bazy SQL nie powinien udzielać
się na tym wątku.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.08.11 o godzinie 19:39
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