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Krzysztof Bokiej:

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

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

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

No i właśnie to chciałem usłyszeć! SIWZ może dotyczyć WYŁĄCZNIE HD. Raporty, znaczy się,
wisienki na torcie, to już domena np. Excelków, Querów i innych. Nie mam nic(!) przeciwko
KONKURENCJI(!) NA TYM POZIOMIE z BO, czy innymi - mam, jeśli mi się wciska, że BO (i inne)
da mi wszystko, czyli Business Intelligence.

Różnimy się w sposobie dojścia do porządnej HD - OK. To nie grzech się różnić, czy kłócić. Pan
odgórnie, ja oddolnie - OK.
Ważne, że HD i to HD otwarta dla Excela (i innych, ja optuję za wiadomo czym).

No to jest nas dwóch. Fajnie.
(no, pewnie jeszcze paru by się znalazło, no nie, Panie Andrzeju?)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.11 o godzinie 18:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 18:30

Andrzej O.:

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

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

Racja! Stąd te "kolejne poziomy" (czyli druga i kolejne kolumny od lewej, aż do "widoków") na
tym moim rysuneczku.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 18:37

Andrzej O.:

Krzysztof Bokiej:

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

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

Zawsze można zajechać każdy system. Wiadomo. Ale hurtownie są projektowane pod select
only. Zatem zajechać je relatywnie trudniej.

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

Tą bazą jest właśnie hurtownia. Dlatego jest oderwana od systemów operacyjnych, żeby można
ją było odpytywać bez większych konsekwencji. Nawet jak zapytanie jest ultra niewydajne. Ale w
prostej gwieździe trudno o bardzo niewydajne zapytania...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 20:00
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Krzysztof Bokiej:

Tą bazą jest właśnie hurtownia. Dlatego jest oderwana od systemów operacyjnych, żeby
można ją było odpytywać bez większych konsekwencji. Nawet jak zapytanie jest ultra
niewydajne. Ale w prostej gwieździe trudno o bardzo niewydajne zapytania...

To gdzie w tej hurtowni są dane atomowe?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 20:01

Andrzej O.:

Krzysztof Bokiej:

Tą bazą jest właśnie hurtownia. Dlatego jest oderwana od systemów operacyjnych, żeby
można ją było odpytywać bez większych konsekwencji. Nawet jak zapytanie jest ultra
niewydajne. Ale w prostej gwieździe trudno o bardzo niewydajne zapytania...

To gdzie w tej hurtowni są dane atomowe?

Nie rozumiem chyba... Dane są oczywiście na najniższym poziomie granulacji w tabelach faktów.
A jeżeli jest danych aż tak dużo, że pojawiają się problemy wydajnościowe (a musi ich być na
prawdę dużo), to utworzyć należy agregaty przeliczane na przykład w nocy. Abo jakąś kostkę
OLAP pełniącą rolę takich agregatów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 20:11

Wojciech Gardziński:

ERP jest w firmie. Żeby dane były w chmurze, trzeba je tam WYSŁAĆ.

Słusznie. Jeśli jest w firmie, to trzeba przesyłać. A co jak go nie ma w firmie, tylko jest w
chmurze? Załóżmy na chwilę taki wariant, że nie ma jakaś firma nic z infrastruktury IT i nie chce
mieć. Woli kupić usługę przez przeglądarkę niż kupować serwery na których się nie zna.
Zatrudniać adminów? A po co? Chmura plus przeglądarka. Jak już mają ERP w chmurze i na
takiej samej zasadzie nie chcą tym administrować i bawić się w serwerownie, to gdzie zrobią BI?
A czy taki dostawca chmury jeden i drugi nie będą mieli jak zestawić szybkiego szyfrowanego
łącza między sobą? I czy taki dostawca chmury jak mu się biznes nie rozkręci nie zrobi chmur
lokalnych (kontynentalnych, czy krajowych)?

Przekazywane są NIEWIELKIE ilości danych.

Taki rapidshare wg danych sprzed ponad roku ma 600Gb/s przepustowości... A i tak wielkie
przepustowości potrzebne do wielkich danych, a co jak ja mam wszystko w chmurze i jedynie
otwieram przeglądarkę? Albo na przykładzie mojego zdalnego pulpitu. Jedyne co mi potrzeba to
jako takie łącze do przesłania obrazu. Cała reszta jest już tam, a ja mam tylko obraz przesyłany
po sieci.

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

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

Budżetów może i nie, bo największym zmartwieniem prezesa jest to, żeby nikt się nie dowiedział
ile zarabia.

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

No i takie ruchy to najczęściej IT blokuje.

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

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

Jak wyżej. Dać mu zdalny pulpit i nie będzie przesyłania.

Serwery aplikacyjne - może czasami tak. Ale analiza nie.

Jak już aplikacje, czyli dane tam trafią to i analiza też.

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

Jest i nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Wyłuszczam, że odpowiedzialność za to
bezpieczeństwo wychodzi już poza firmę. Na przykładzie ochrony fizycznej... Coraz więcej
wynajmowane są do ochrony obiektów firmy ochroniarskie, a coraz mniej zatrudnia się własnych
ludzi w tych celach.

Kluczowe jest POCZUCIE PANOWANIA NAD SYSTEMEM ANALITYCZNYM.

Mam takie samo panowanie przez zdalny pulpit co Pan na swoim własnym.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2011, 20:53

Łukasz Kurowski:

Słusznie. Jeśli jest w firmie, to trzeba przesyłać. A co jak go nie ma w firmie, tylko jest w
chmurze? Załóżmy na chwilę taki wariant, że nie ma jakaś firma nic z infrastruktury IT i nie
chce mieć. Woli kupić usługę przez przeglądarkę niż kupować serwery na których się nie zna.
Zatrudniać adminów? A po co? Chmura plus przeglądarka. Jak już mają ERP w chmurze i na
takiej samej zasadzie nie chcą tym administrować i bawić się w serwerownie, to gdzie zrobią
BI? A czy taki dostawca chmury jeden i drugi nie będą mieli jak zestawić szybkiego
szyfrowanego łącza między sobą? I czy taki dostawca chmury jak mu się biznes nie rozkręci
nie zrobi chmur lokalnych (kontynentalnych, czy krajowych)?

Od dziesięciu lat BI nas karmi głodnymi kawałkami, że Excel (czyli lokalny BI) jest d wyrzucenia,
itp. Powie Pan, że BI lubi Excela. Teraz lubi, BO NIE MA INNEGO WYJŚCIA. Parę lat temu,
mówiąc eufemistycznie, nie lubił.
Pan chce, żeby arkusz był w chmurze, hehehe - oczywiście - będzie, już jest - na razie kulawy,
jutro będzie wypasiony. Mówi Pan, że pocztę ma Pan w chmurze - świetnie! Mam prośbę do Pana
- Proszę zrobić wyszukiwanie plików .XLS* na swoim dysku i napisać nam tylko liczbę - ile ich
jest, OK? Proszę...

Przekazywane są NIEWIELKIE ilości danych.

Taki rapidshare wg danych sprzed ponad roku ma 600Gb/s przepustowości... A i tak wielkie
przepustowości potrzebne do wielkich danych, a co jak ja mam wszystko w chmurze i jedynie
otwieram przeglądarkę? Albo na przykładzie mojego zdalnego pulpitu. Jedyne co mi potrzeba
to jako takie łącze do przesłania obrazu. Cała reszta jest już tam, a ja mam tylko obraz
przesyłany po sieci.

Druga prośba: Proszę mi podać przykład jednej (słownie: JEDNEJ) firmy, która ma tylko IPady?

Budżetów może i nie, bo największym zmartwieniem prezesa jest to, żeby nikt się nie
dowiedział ile zarabia.

Widziałem duuużo różnych budżetów, duuużo

No i takie ruchy to najczęściej IT blokuje.

IT dużo blokuje. Najczęściej blokowany jest sens, przynajmniej w działach analiz. Widywałem,
proszę Szanownego, arkusze tylko z tabelami przestawnymi, czyli danymi tylko w cache'u tych
tabel - bo "tak jest efektywnie".

Jak wyżej. Dać mu zdalny pulpit i nie będzie przesyłania.

Oczywiście, że nie będzie. Będzie jeden import na lokal i dalej bardzo standardowo.

Jak już aplikacje, czyli dane tam trafią to i analiza też.

W aplikacjach dane są przesyłane na serwer w małych paczkach i to czasami działa, chociaż
widziałem koszmarki.
Ale analizy NIGDY nie widziałem w chmurze. NIGDY.

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

Jest i nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Wyłuszczam, że odpowiedzialność za to
bezpieczeństwo wychodzi już poza firmę. Na przykładzie ochrony fizycznej...

Usługi budowlane też. Ale parzenie kawy już nie. Toalety też.

Nie wiem, ile Pan ma lat, ale ja doskonale pamiętam bajki Majkrosofta z 2003 roku, że będą
tylko serwery, każdy będzie znał tylko jedno hasło, zwane Paszportem i, gdziekolwiek będzie,
tam to hasło i, w ogóle, będzie jak w domu... A teraz każą zasłaniać klawiaturę w bankomatach i
ostrzegają przed korzystaniem z banków chmurowych w miejscach publicznych.
A miało być tak pięknie...

Kluczowe jest POCZUCIE PANOWANIA NAD SYSTEMEM ANALITYCZNYM.

Mam takie samo panowanie przez zdalny pulpit co Pan na swoim własnym.

To, niech się Pan nie gniewa(!), oznacza tylko jedno - nie ma Pan ważnych danych i od Pana
pracy niewiele zależy, skoro tak Pan ufa Internetowi/sieci/chmurze.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/64

3 z 8 2012-01-03 09:54



Łukasz Kurowski
Specjalista ds.
Hurtowni Danych,
Hewlett-Packard
Polska

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.11 o godzinie 22:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2011, 22:49

Wojciech Gardziński:

ile ich jest, OK? Proszę...

392

Druga prośba: Proszę mi podać przykład jednej (słownie: JEDNEJ) firmy, która ma tylko
IPady?

Ma, czyli pracownicy mają służbowe? Znam parę i co?

Nie wiem, ile Pan ma lat, ale ja doskonale pamiętam bajki Majkrosofta z 2003 roku, że będą
tylko serwery, każdy będzie znał tylko jedno hasło, zwane Paszportem i, gdziekolwiek będzie,
tam to hasło i, w ogóle, będzie jak w domu... A teraz każą zasłaniać klawiaturę w
bankomatach i ostrzegają przed korzystaniem z banków chmurowych w miejscach
publicznych.
A miało być tak pięknie...

Nie wiem po co miałbym dawać MS monopol w tych kwestiach. Technicznie wydaje się to
możliwe, ale takie rzeczy to domena państwa, a nie prywatnej firmy.

To, niech się Pan nie gniewa(!), oznacza tylko jedno - nie ma Pan ważnych danych i od Pana
pracy niewiele zależy, skoro tak Pan ufa Internetowi/sieci/chmurze.

Może wyjaśnię. Ten zdalny pulpit wystawia klient. Natomiast chmurę jeśli sobie wyobrażam to
właśnie tak. Oczywiście nie za rok i nie za pięć lat. Po prostu zauważam taką tendencję jak w
każdej dziedzinie życia, że wszystko dąży do specjalizacji. Firmy chcą się specjalizować w swoim
biznesie dlatego wypychają
- operacje księgowe, HR, itp. do firm BPO
- budowanie struktur sprzedażowych do pośredników (słynny Germanos)
- naprawę i serwisowanie samochodów flotowych do firm, które właśnie tym się zajmują, a one
do mechaników

Na moje oko prędzej czy później dosięgnie to IT. Nie wszystko i nie na raz, ale ta równowaga
pomiędzy chmurą i lokalną infrastrukturą ustali się po stronie chmury.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.09.2011, 19:23

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

ile ich jest, OK? Proszę...

392

Moja liczba to 13.365
No, ja jestem oszołom, ale analitycy mają po kilka tysięcy.
A próbował Pan może zlinkować arkusze w chmurze? Podpowiadam, że w Google Docsach się
nawet da! W SPSie też. Ale śmierć tego rozwiązania nastąpiła szybciej, niż urodziny.

Druga prośba: Proszę mi podać przykład jednej (słownie: JEDNEJ) firmy, która ma tylko
IPady?

Ma, czyli pracownicy mają służbowe? Znam parę i co?

Sprzedawcy mają może IPady, analitycy - w życiu!

Nie wiem, ile Pan ma lat, ale ja doskonale pamiętam bajki Majkrosofta z 2003 roku, że
będą tylko serwery, każdy będzie znał tylko jedno hasło, zwane Paszportem i, gdziekolwiek
będzie, tam to hasło i, w ogóle, będzie jak w domu... A teraz każą zasłaniać klawiaturę w
bankomatach i ostrzegają przed korzystaniem z banków chmurowych w miejscach
publicznych.
A miało być tak pięknie...

Nie wiem po co miałbym dawać MS monopol w tych kwestiach.

Może dlatego, że ma 90(?)% rynku systemów operacyjnych. Wśród analityków 99,999%

To, niech się Pan nie gniewa(!), oznacza tylko jedno - nie ma Pan ważnych danych i od Pana
pracy niewiele zależy, skoro tak Pan ufa Internetowi/sieci/chmurze.

Może wyjaśnię. Ten zdalny pulpit wystawia klient. Natomiast chmurę jeśli sobie wyobrażam to
właśnie tak. Oczywiście nie za rok i nie za pięć lat.

Nie, proszę Pana. To, że chwilowo tryska jakaś moda i marketing, nie oznacza że tak będzie.
Przykładem hippisi, swoboda seksualna, Big Brother, komunizm, setki innych. Błysnęło - minęło.

Po prostu zauważam taką tendencję jak w każdej dziedzinie życia, że wszystko dąży do
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specjalizacji. Firmy chcą się specjalizować w swoim biznesie dlatego wypychają
- operacje księgowe, HR, itp. do firm BPO
- budowanie struktur sprzedażowych do pośredników (słynny Germanos)
- naprawę i serwisowanie samochodów flotowych do firm, które właśnie tym się zajmują, a
one do mechaników

Tak, tak, wiem. Wszystko, oprócz kluczowej informacji o firmie. Bo w owej informacji leży clou
owej "specjalizacji".

Na moje oko prędzej czy później dosięgnie to IT.

Pan utożsamia analizę z IT - nic dziwnego, reprezentuje Pan świat IT.

Nie wszystko i nie na raz, ale ta równowaga pomiędzy chmurą i lokalną infrastrukturą ustali
się po stronie chmury.

Nie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.09.2011, 23:05

Wojciech Gardziński:

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

ile ich jest, OK? Proszę...

392

Moja liczba to 13.365
No, ja jestem oszołom, ale analitycy mają po kilka tysięcy.
A próbował Pan może zlinkować arkusze w chmurze? Podpowiadam, że w Google Docsach się
nawet da! W SPSie też. Ale śmierć tego rozwiązania nastąpiła szybciej, niż urodziny

a właśnie... przecież można linkować tylko otwarte arkusze... więc dlaczego nie linkować
arkuszy z chmury?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2011, 13:32

Andrzej O.:

a właśnie... przecież można linkować tylko otwarte arkusze...

Nieprawda.
http://afin.net/AFIN.NET.Light/
W AFINIE, oczywiście, też :)

więc dlaczego nie linkować arkuszy z chmury?

Ależ w czym problem? Da się - ćwiczyłem. Jest to diabelnie upierdliwe, ale jakoś działa. Dzisiaj
kulawo, jutro pewnie lepiej. W SPSie to "działa" od dawna... ("działa" w cudzysłowie, bo w SPSie
jak coś się co jakiś czas uda, to znaczy, że działa, z tym, że to działanie jest, delikatnie mówiąc,
dramatyczne.)

I co? Świat oszalał? - Figa z makiem.
Dlaczego? (ciekawe pytanie)
BO W CHMURZE NIE MA POCZUCIA PANOWANIA NAD SYSTEMEM.
Amen.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.09.11 o godzinie 21:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2011, 21:06

Osztwa była rozczochrana! (cytat z mojego kumpla)

Uwaga, sensacja, rewelacja, damsko-męska akrobacja!!! (cytat z Franka Kimono)

Logiczne wydawałoby się podejście polegające na zebraniu wszystkich wymagań biznesowych,

potem analiza, projektowanie, modelowanie, integracja… i tak po kilku latach projektu okazuje

się, że wymagania się zmieniły. Czas płynie, rynek się zmienia, biznes się zmienia, więc i

wymagania się zmieniają. Nieciekawa sytuacja, tym bardziej że projekt się przeciąga, a biznes

do tej pory nie ma żadnych produktów naszej ciężkiej pracy. Wtedy przychodzi refleksja – a

może trzeba było wziąć mały fragment tych wymagań, spójnych wymagań z jednego, może

dwóch procesów/obszarów biznesowych? Pozwoliłoby to na szybką realizację wymagań i

dostarczenie projektu, bez większego ryzyka, że potrzeby się zmienią. Biznes byłby zadowolony,

a i w zespole projektowym morale cały czas byłyby wysokie. Po pierwszym sukcesie, bierzemy

na warsztat kolejną grupę wymagań itd. Nazwijmy to podejście „metodą mały kroków”.

Rozwiązanie idealne? Nie do końca. Bo przy realizacji którejś kolejnej paczki wymagań okazuje
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się, że powstałe data marty nie bardzo można ze sobą zintegrować. Budujemy więc kolejne

redundantne obiekty w myśl zasady: jak działa to nie ruszać. I tak po jakimś czasie mamy 5

wymiarów klienta. Znowu przychodzi refleksja – nasze podejście małych kroków jest właściwe i

cały czas zmierzamy do przodu – ale dobrze by było, gdybyśmy te kroczki stawiali na

wyznaczonym wcześniej szlaku, który prowadzi do celu. Tym szlakiem jest opracowana docelowa

architektura wraz ze wskazaniem standardów projektowania i rozwoju poszczególnych obszarów.

Cytat z Bipla. Warto przeczytać całość.
http://bi.pl/publications/art/79-kilka-porad-jak-z-suk...

Gratulacje, Panie Autorze (Łukasz Pytka) i, gratulacje, Panie Redaktorze Bipla! (Mnie to by za
taki tekst jechał przez 3 strony wątku z pokazowym fochem na koniec, hehehe)

Prototypowanie, HD po kawałku, jakieś pytanie biznesu o sens danego kroku...

Normalnie, szok!

Coś się zmienia w sposobie myślenia biajków, nie uważacie?
Czyżbyśmy byli w 3. punkcie Prawa Clarke'a z mojego profilu?
Super!

P.S.
Przeczytałem jeszcze raz i wyłapałem to:
W przypadku, gdy w organizacji nie ma poparcia i pieniędzy dla takich inicjatyw, trzeba sobie

radzić w inny sposób i powoli rozbudowywać BI pod przykrywką innych inicjatyw.

No i to właśnie robię od lat 15-tu, sorka, 16-tu.
Patrz: "wstęp"
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.TC_P...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.09.11 o godzinie 10:31

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.09.2011, 10:06

Wojciech Gardziński:

Moja liczba to 13.365
No, ja jestem oszołom, ale analitycy mają po kilka tysięcy.
A próbował Pan może zlinkować arkusze w chmurze? Podpowiadam, że w Google Docsach się
nawet da! W SPSie też. Ale śmierć tego rozwiązania nastąpiła szybciej, niż urodziny.

Na razie Google Docs, to produkt za darmo.

Może dlatego, że ma 90(?)% rynku systemów operacyjnych. Wśród analityków 99,999%

A co ma system operacyjny do tego? Po co miałbym się posługiwać w takich zastosowaniach
jakie Pan podał jakimś passportem, którego tylko MS uznaje?

Nie, proszę Pana. To, że chwilowo tryska jakaś moda i marketing, nie oznacza że tak będzie.
Przykładem hippisi, swoboda seksualna, Big Brother, komunizm, setki innych. Błysnęło -
minęło.

Doda Pan do tego telefony komórkowe, laptopy, dotykowe ekrany i tak dalej można wymieniać
coś, co wydawać się mogło szpanem i modą.

Tak, tak, wiem. Wszystko, oprócz kluczowej informacji o firmie. Bo w owej informacji leży
clou owej "specjalizacji".

Załóżmy, że pracuję jako administrator bazy danych. Czy nie mogę wynosić tonami informacji o
firmie?

Pan utożsamia analizę z IT - nic dziwnego, reprezentuje Pan świat IT.

Bzdura. Utożsamiam komputery w swojej serwerowni z komputerami w serwerowni chmurowej
oraz programy na moim komputerze z programami chmurowymi. Analizę da się już robić w tym
pierwszym i będzie można robić w tym drugim.

Nie.

Nie nie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.09.2011, 19:17

Łukasz Kurowski:

Bzdura. Utożsamiam komputery w swojej serwerowni z komputerami w serwerowni
chmurowej oraz programy na moim komputerze z programami chmurowymi. Analizę da się
już robić w tym pierwszym i będzie można robić w tym drugim.
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Dobra, nie będziemy się kłócić o przyszłość, bo ani ja Pytia, ani Pan Kasandra. Czas pokaże. Na
razie możemy się kłócić o to, co jest i co można łatwo sprawdzić.
A na razie, ANALIZĘ, Proszę Pana Szanownego, nie robi się na serwerach, tylko na końcówkach,
dodam, że w Excelu w 95% (chyba zaniżyłem). Na serwerach to są hurtownie i pewnie tam
pozostaną. A analiza pozostaje na końcówkach.
Jak na razie to nie ma alternatywy - chmura, co to teraz wszystkie spędy ITków ćwiczą, to na
razie prototyp prototypów - na razie zarabia się na konferencjach, nie na rozwiązaniach.
Potem będą robić kursy z chmury - to kolejne źródło zarobku. Będzie pewnie nowy certyfikat...
no, konkurs na nazwę...

Moja propozycja: MCCF (Microsoft Certified Cloud Flyer)

I taki specjalista będzie opracowywał... importy z chmury do Excela.
Jak zobaczę pierwsze takie poważne rozwiązanie to chyba padnę ze śmiechu.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.09.2011, 19:33

Wojciech Gardziński:

Dobra, nie będziemy się kłócić o przyszłość, bo ani ja Pytia, ani Pan Kasandra. Czas pokaże.

Co racja to racja.

A na razie, ANALIZĘ, Proszę Pana Szanownego

"W tym pierwszym" chodziło o tradycyjny model, czyli dane w hurtowni, a obróbka w końcówce.
"W tym drugim" oczywiście o odpowiedniki w chmurze.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.09.2011, 22:20

Łukasz Kurowski:

"W tym pierwszym" chodziło o tradycyjny model, czyli dane w hurtowni, a obróbka w
końcówce. "W tym drugim" oczywiście o odpowiedniki w chmurze.

A ponieważ w arkuszu kalkulacyjnym w chmurze nie ma ani linków do innych plików (są, ale...
już było o tym), ani tabeli przestawnej, więc to, co to ma, jest na końcówce i nazywa się Excel.
Przypominam, że to ja lansuję elastyczny model współpracy z chmurą
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_IdeaOfAfinNet...
Ale nikt tego nie rozumie, bo nie było jeszcze w MSDNie :(

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.09.2011, 22:58

A teraz trochę Was postraszę...

Jak nie wymyśli się nic ciekawego, strawnego i takie tam - to będzie tak:
http://www.goldenline.pl/forum/2526610/wyszukaj-pionow...

Zgłaszanie planów samobójczych - tel. 112

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 10:11

Wojciech Gardziński:

Hmm..., zaczepki najlepiej rozumieć dosłownie:
Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi inaczej [przyp: nie chcą żadnych
BI tylko Excelik i Excelik] (i to nawet ci, którzy takowe pudełko [przyp: BI] posiadają)?

Bo natura większości ludzi jest taka, że obawiają się tego co nowe (choć często może być lepsze)
i zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli się tego uczyć, a ludzie są z natury nieco leniwi (nie
wszyscy), a Excelika już znają (bo niektórzy uczyli sie go już od podstawówki) więc nie
musza sie obawiać pracy na nim.

Na szczęście młode pokolenie uczy się coraz to nowszych rzeczy od podstawówki i jest bardziej
otwarte na innowacje i przyzwyczajone do zmian systemów niż tylko praca na exceliku

Szymon P. edytował(a) ten post dnia 06.09.11 o godzinie 11:37

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 11:36
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Szymon P.:

Wojciech Gardziński:

Hmm..., zaczepki najlepiej rozumieć dosłownie:
Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi inaczej [przyp: nie chcą
żadnych BI tylko Excelik i Excelik] (i to nawet ci, którzy takowe pudełko [przyp: BI]
posiadają)?

Bo natura większości ludzi jest taka, że obawiają się tego co nowe (choć często może być
lepsze) i zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli się tego uczyć, a ludzie są z natury nieco
leniwi (nie wszyscy), a Excelika już znają (bo niektórzy uczyli sie go już od

podstawówki) więc nie musza sie obawiać pracy na nim.

Na szczęście młode pokolenie uczy się coraz to nowszych rzeczy od podstawówki i jest bardziej
otwarte na innowacje i przyzwyczajone do zmian systemów niż tylko praca na exceliku

Niestety, Proszę Pana Szanownego - nie ma Pan racji. To znaczy, ma Pan rację, ale nie do
końca.
Na polskich studiach nie uczy się praktyki. Osobiście boleję nad tym, pomimo, że, proszę mi
wierzyć, opłaca mi się, że jest, jak jest (szkolę z Excela).

Poziom wykształcenia bazodanowego/informatycznego controllerów finansowych jest - nie
gniewajcie się, proszę! - dramatyczny.
Dlatego podejmujemy takie m.in. inicjatywy:
http://afin.net/excel/SelfSeviceBI/ProgramRamowySelfSe...

Największym odkryciem nadal pozostaje funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, a relacyjna baza danych
kojarzona jest z Accessem i ewidencją kaset wideo na półce, czyli z systemami transakcyjnymi.
O OLAPIE nie słyszał nikt, sama tabela przestawna też nie należy do opcji ogólnie znanych.
Otwartość na innowacje, oczywiście, w młodym pokoleniu jest standardowa, ale w żaden sposób
nie idzie w parze z podażą właściwych rozwiązań - informatycy, którzy uczą informatyki,
postępują jak informatycy i bajdurzą o serwerach i szczęściu, które owe serwery zapewniają.
Żeby Pan widział baaaardzo szerokie oczy, jakie robi naród, jak im pokazujemy owo Query - za
każdym razem naśmiewamy się, że uczymy ich 15-letnich staroci (sic!).

- Dlaczego nikt tego nie uczy???
Spotkałem się osobiście z takim pytaniem KILKADZIESIĄT razy.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.09.2011, 11:53

Ależ ja właśnie do tego zmierzałem -> ludzie nie lubią się uczyć ... a poziom naszych uczelni to
dno i dwa metry mułu. A jak się człowiek sam nie nauczy, to nikt i żadna siła niebieska

go tego nie nauczy

No i własnie dlatego Panu się opłaca, choć porosze mi wierzyć ja nie uważam żeby Pani 'Jadzia'
lat ...dziesiąt po kilkudniowym kursie VBA/Accessa/Excela/ była znacznie mądrzejsza z
programowania w excelu/accessie niż przed nim. No ale, z zasady wiadomo, że kurs ma
przedstawić pewną wiedzę, a rozszerzyć ją można dopiero robiąć ćwiczenia samemu i nie można
mieć pretensji do wykładających.

I dlatego jeżeli już jedynym ich kapitałęm intelektualnym jest excel (dobre i to) to boją sie
przesiadać na inne systemy bo ... znowu się będzie trzeba ich uczyć

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.09.2011, 12:16
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