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Wojciech Gardziński:

DLACZEGO PAN NIE MA?

ja nie jestem controllerem finansowym lub analitykiem sprzedaży...

tzn. nie jeżdżę zawodowo w klubie, który gdyby chciał mieć wyniki to by mnie w taki rower
wyposażył.
możliwe, że klubowi nie do końca zależy, żeby jeździć w jakiś topowych zawodach, jest paru
ugadanych sponsorów, na rowery z drewna wystarczy.

btw. piłkarze dostali superstadiony... bez Ligi Mistrzów chyba ich nie utrzymają...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 21:40

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 21:31

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

DLACZEGO PAN NIE MA?

ja nie jestem controllerem finansowym lub analitykiem sprzedaży...

tzn. nie jeżdżę zawodowo w klubie, który gdyby chciał mieć wyniki to by mnie w taki rower
wyposażył.
możliwe, że klubowi nie do końca zależy, żeby jeździć w jakiś topowych zawodach, jest paru
ugadanych sponsorów, na rowery z drewna wystarczy.

btw. piłkarze dostali superstadiony... bez Ligi Mistrzów chyba ich nie utrzymają...

Czy Pan nie rozumie pytania?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 21:43

Wojciech Gardziński:

Czy Pan nie rozumie pytania?

Musi je Pan wyjaśnić jeśli nie pasuje Panu powyższa odpowiedź

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 21:46

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Czy Pan nie rozumie pytania?

Musi je Pan wyjaśnić jeśli nie pasuje Panu powyższa odpowiedź

DLACZEGO NIE POSIADA PAN ROWERU Z RAMĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO?

O nic innego nie pytam.

Ale i ja, i Pan, dobrze wiemy, i jaka będzie odpowiedź, i dlaczego taka będzie. Wiemy też obaj,
że, po tej odpowiedzi, przypuszczę na Pana szturm, że sam nie postępuje Pan według,
narzucanych innym, głoszonych przez siebie, zasad.
Obaj wiemy, że moje pytanie jest złośliwe.
Ale to wszystko dlatego, że Pan sam się w to wkopał.

Proszę o odpowiedź na moje pytanie.

P.S.
Info dla niezorientowanych, o co chodzi: podaję adres postu, rozpoczynającego naszą
pasjonującą przepychankę o rower.
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 22:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 22:09

Dobranoc, Panie Andrzeju. Przepraszam, że zepsułem Panu wieczór.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 22:29

Wojciech Gardziński:

Dobranoc, Panie Andrzeju. Przepraszam, że zepsułem Panu wieczór.

Nie zepsuł mi Pan wieczoru - ja po prostu inaczej widzę Pana rower w komórce :)
Jeśli czuje się Pan właścicielem praw autorskich do tego porównania - mogę zamienić rower na
łódkę. Jachty robi się jeszcze gdzieniegdzie z drewna, ale ze względu na wagę i wytrzymałość
większość jest z laminatu, a zdarzają się też cuda węglowe :)

Natomiast jeśli pytał się Pan dlaczego JA nie mam roweru karbonowego - po pierwsze, za rzadko
uzywam roweru, żeby mi na tym zależało, po drugie, proszę nie naciągać mnie na wulgaryzmy
na temat kraju, w którym rządzi głupota i prymitywizm :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 10.09.11 o godzinie 00:26

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 23:39

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Dobranoc, Panie Andrzeju. Przepraszam, że zepsułem Panu wieczór.

Nie zepsuł mi Pan wieczoru - ja po prostu inaczej widzę Pana rower w komórce :)

OK

Jeśli czuje się Pan właścicielem praw autorskich do tego porównania - mogę zamienić rower
na łódkę. Jachty robi się jeszcze gdzieniegdzie z drewna, ale ze względu na wagę i
wytrzymałość większość jest z laminatu, a zdarzają się też cuda węglowe :)

Tak, tylko to całe zamieszanie było po to, żeby wykazać, że nie wszyscy potrzebują cudów
"węglowych" (co Pan tak na ten węgiel? Zy Ślunska Pan pochodzi?), ani nawet z laminatu.
To bardzo dobre porównanie -
- 1% jachtów jest "węglowych", za to są najdroższe i tylko na zawody, 80% jachtów jest
laminatowych, bo to dość tanie i zapewnia 99% funkcjonalności, reszta to drewniane - dla
pasjonatów

Zupełnie podobnie jest w naszym światku analitycznym:
- 1% systemów analitycznych jest "super dostosowanych" (Pan to zwie "biajami", OK), za to są
najdroższe i tylko na bardzo specjalne potrzeby, 80% sys.an. jest excelowych, bo to dość tanie i
zapewnia 99% funkcjonalności, reszta to ręczne - dla pasjonatów

Tak jest zresztą we wszystkich dziedzinach życia.

Natomiast jeśli pytał się Pan dlaczego JA nie mam roweru karbonowego - po pierwsze, za
rzadko uzywam roweru, żeby mi na tym zależało

No właśnie.
Superfantastyczność roweru karbonowego jest pojęciem WZGLĘDNYM.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.09.11 o godzinie 10:57

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.09.2011, 10:46

Wojciech Gardziński:

No właśnie.
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Superfantastyczność roweru karbonowego jest pojęciem WZGLĘDNYM.

Ja mam na ten temat trochę inne zdanie.

Może inne porównanie - młotek. Prosta konstrukcja, każdy wie jak z niego korzystać, można
wbić 10 gwoździ dowolnego rodzaju w 5 minut.
Ale istnieje też młotek pneumatyczny w postaci pistoletu na gwoździe, jest droższy, trzeba
podłączyć mu zasilanie, ale można wbić 10 gwoździ w 5 sekund.

Pan mówi, że pracownicy wolą zwykłe młotki, bo poręczne, tanie, łatwe w obsłudze a jak się
wbije 10 gwoździ w 5 sekund to nie wiadomo co z czasem zrobić. Ich szefowie jak mają wydać na
młotki pneumatyczne to też uważają, że jak gwoździe mają być wbite na jutro to będą -
najwyżej pracownicy zostaną po godzinach. A jeszcze pracownicy by zaczęli wołać o podwyżki bo
więcej gwoździ wbijają pneumatycznymi.

Faktycznie, tak to jest.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.09.2011, 11:32

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No właśnie.
Superfantastyczność roweru karbonowego jest pojęciem WZGLĘDNYM.

Ja mam na ten temat trochę inne zdanie.

Może inne porównanie - młotek. Prosta konstrukcja, każdy wie jak z niego korzystać, można
wbić 10 gwoździ dowolnego rodzaju w 5 minut.
Ale istnieje też młotek pneumatyczny w postaci pistoletu na gwoździe, jest droższy, trzeba
podłączyć mu zasilanie, ale można wbić 10 gwoździ w 5 sekund.

Pan mówi, że pracownicy wolą zwykłe młotki, bo poręczne, tanie, łatwe w obsłudze a jak się
wbije 10 gwoździ w 5 sekund to nie wiadomo co z czasem zrobić. Ich szefowie jak mają wydać
na młotki pneumatyczne to też uważają, że jak gwoździe mają być wbite na jutro to będą -
najwyżej pracownicy zostaną po godzinach. A jeszcze pracownicy by zaczęli wołać o podwyżki
bo więcej gwoździ wbijają pneumatycznymi.

Faktycznie, tak to jest.

CZY PAN POSIADA MŁOTEK PNEUMATYCZNY?
DLACZEGO PAN GO NIE POSIADA?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.09.2011, 12:10

Wojciech Gardziński:

CZY PAN POSIADA MŁOTEK PNEUMATYCZNY?
DLACZEGO PAN GO NIE POSIADA?

<metafora>
Tak, przecież je sprzedaję.

Nie jest to łatwe - u nas domów nie buduje się w 3 dni. Wtedy takie narzędzia się przydają - w 1
dzień dom jest robiony w fabryce, w 2 instalowany na fundamentach. Tam uznali, że każdy dom
musi być z czegoś zrobiony, więc kosztem ruchomym jest czas budowy.
U nas 500mld nie starczyło na 4 autostrady więc miłościwie nam panująca partia prosi by
pozwolić jej wydać 300mld na dokończenie :)
</metafora>

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 10.09.11 o godzinie 23:17

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.09.2011, 12:50

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

CZY PAN POSIADA MŁOTEK PNEUMATYCZNY?
DLACZEGO PAN GO NIE POSIADA?

<metafora>
Tak, przecież je sprzedaję.

Nie jest to łatwe - u nas domów nie buduje się w 3 dni. Wtedy takie narzędzia się przydają - w
1 dzień dom jest robiony w fabryce, w 2 instalowany na fundamentach. Tam uznali, że każdy
dom musi być z czegoś zrobiony, więc kosztem ruchomym jest czas budowy.
U nas 500mld nie starczyło na 4 autostrady więc miłościwie nam panująca partia prosi by
pozwolić jej wydać 300mld na dokończenie :)
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</metafora>

Panie Andrzeju, czy Pan rozumie pytania zadawane w języku polskim?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.09.2011, 14:22

To ja może sam sobie odpowiem, żeby już nie było, że jestem taki zły i zadaje ciągle złośliwe
pytania...
Oczywiście, daję się naprostować, gdybym się mylił.

Oczywiście, Pan Andrzej nie ma młotka pneumatycznego, bo nie jest on mu do niczego
potrzebny. A gdyby nawet był, raz na rok, TO NIE OPŁACA się go mieć, gdyż 99% jego
funkcjonalności załatwia normalny młotek.

Dokładnie tak samo, jak z rowerem "karbonowym".

DLACZEGO WIĘC PAN ANDRZEJ UWAŻA, dobra, odczepiam się od osoby, dlaczego UWAŻACIE,
że system specjalistyczny, czyli biaj, jest lepszy od popularnego biaja, czyli Excela, skoro ten
ostatni załatwia 99% funkcjonalności tego specjalistycznego?

Co więcej, w przypadku młotków i rowerów, możnaby jeszcze, trochę naciągając, mówić jednak
o "lepszości" owych specjalistycznych, od popularnych odpowiedników. W przypadku systemów
BI to nie jest oczywiste. BI jest tylko sztywniejszy (to czasami jest zaletą).

Więc PO CO ciągle te teksty o lepszości czegoś tam nad popularnymi odpowiednikami tego
czegoś? Szczególnie, Panie Andrzeju, że są coraz bardziej wydumane.
Z tym młotkiem to Pan dowalił, jak młotkiem pneumatycznym w rower karbonowy.

Reasumując:
Superfantastyczność rzeczy superfantastycznych jest względna.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 12:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2011, 12:21

Wojciech Gardziński:

Reasumując:
Superfantastyczność rzeczy superfantastycznych jest względna.

Dokładnie.

Moim zdaniem trochę nietrafione jest to porównanie "rower z drewna kontra karbonowy". W
rzeczywistości Excel kontra na przykład BO nie są aż tak daleko. Bardziej bym to porównał do 3
letni Passat kontra nowiutka BMW 5. Niby Passacik fajny i człowiekowi więcej do szczęścia nie
potrzeba. Ale jak kogoś stać na nowe BMW i wsiądzie raz za kółko, to już na Passata nawet nie
spojrzy. (Uwielbiam te porównania hehe).

Inna kwestia, że Pan Wojciech lansuje koszty "innych" narzędzi bijaj, jakby to była co najmniej
technologia NASA. I tutaj Pan Wojciech bardzo przesadza.

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 12:39

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.09.2011, 12:36

Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Reasumując:
Superfantastyczność rzeczy superfantastycznych jest względna.

Dokładnie.

Moim zdaniem trochę nietrafione jest to porównanie "rower z drewna kontra karbonowy". W
rzeczywistości Excel kontra na przykład BO nie są aż tak daleko. Bardziej bym to porównał do
3 letni Passat kontra nowiutka BMW 5. Niby Passacik fajny i człowiekowi więcej do szczęścia
nie potrzeba. Ale jak kogoś stać na nowe BMW i wsiądzie raz za kółko, to już na Passata nawet
nie spojrzy. (Uwielbiam te porównania hehe).

Pewnie, że nie spojrzy bo i Beemki już nie sprzeda.
Ok. 10 lat temu był taki przypadek. Starsi pamiętają.
W jednej firmie prezes kupił 5 luksusów, wypaski itp.
Walnął gdzieś w wywiadzie,że jak się Passatem jedzie to Wawki to jehowo, a tym luksusem to
miód. Lud ciemny wziął LSD (ale raczej było odwrotnie, to LSD wziął lud ciemny pod pachę) i się
wzburzył i prezesa zwolnili od razu, i tam takie polityczne zagrywki dodatkowo byli.

Ale, co z tymi luksusami?
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Ano, skoro prezes wio i lud ciemny wzburzony, to luksusy trzeba opchnąć. Wystawili przetarg
przezabawny, a mianowicie termin chyba był tygodniowy (sic!) a luksusy tańsze o 20%. Były
oczywiście tłumy chętnych, czyli wartość rynkowa tego zakupu była zupełnie z kosmosu. Luksusy
pozostały (oczywiście nikt nie miał co do tego żadnych wątów od początku)
Potem tam jacyś vice jeździli tym do kochanek (lud znał historię, więc były bardzo
rozpoznawalne, znaczy się - te luksusy), czasami widywano te luksusy tu i tam (wcale nie były
takie superfantastyczne).
Chyba się (z) tym bujają do dziś.
Podobnie jak wiele wiele firm z biajami. A historie zakupów są bliźniaczo podobne.

Inna kwestia, że Pan Wojciech lansuje koszty "innych" narzędzi bijaj, jakby to była co najmniej
technologia NASA. I tutaj Pan Wojciech bardzo przesadza.

Nie przesadzam. Ale, rzeczywiście, ma Pan rację - to nie jest technologia NASA. Tylko są
wyceniane, jakby to była technologia NASA.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 13:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2011, 13:06

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Reasumując:
Superfantastyczność rzeczy superfantastycznych jest względna.

Dokładnie.

Moim zdaniem trochę nietrafione jest to porównanie "rower z drewna kontra karbonowy".
W rzeczywistości Excel kontra na przykład BO nie są aż tak daleko. Bardziej bym to
porównał do 3 letni Passat kontra nowiutka BMW 5. Niby Passacik fajny i człowiekowi więcej
do szczęścia nie potrzeba. Ale jak kogoś stać na nowe BMW i wsiądzie raz za kółko, to już
na Passata nawet nie spojrzy. (Uwielbiam te porównania hehe).

Pewnie, że nie spojrzy bo i Beemki już nie sprzeda.
Ok. 10 lat temu był taki przypadek. Starsi pamiętają.
W jednej firmie prezes kupił 5 luksusów, wypaski itp.
Walnął gdzieś w wywiadzie,że jak się Passatem jedzie to Wawki to jehowo, a tym luksusem to
miód. Lud ciemny wzął LSD i się wzburzył i prezesa zwolnili od razu i tam taki polityczne
zagrywki dodatkowo byli.
Ale, co z tymi luksusami?
Ano, skoro prezes wio i lud ciemny wzburzony, to leksusy trzeba opchnąć. Wystawili przetarg
przezabawny, a mianowicie termin chyba był tygodniowy (sic!) a luksusy tańsze o 20%. Były
oczywiście tłumy chętnych, które się zgłosiły, czyli wartość rynkowa tego zakupu była zupełnie
z kosmosu. Luksusy pozostały (oczywiście nikt nie miał co do tego żadnych wątów)
Potem tam jacyś vice jeździli tym do kochanek (lud znał historię, więc były bardzo
rozpoznawalne, znaczy luksusy), czasami widywano te luksusy tu i tam (wcale nie były takie
superfantastyczne).
Znaczy się chyba (z) tym bujają do dziś.
Podobnie jak wiele wiele firm z biajami. A historie zakupów są bliźniaczo podobne.

Nie wierzę. Wywala mi Pan tu jakąś patologiczną sytuację z sektora publicznego (których
niemało), jako argument w tej dyskusji...

Prywatne przedsiębiorstwa, których właściciele oczekują wzrostu nie wydają pieniędzy bez
sensu. Skoro je wydają, to znaczy, że ktoś jest przekonany, że ma to sens. I fajnie by było,
gdyby sektor publiczny też tak działał.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.09.2011, 13:12

Krzysztof Bokiej:

Nie wierzę. Wywala mi Pan tu jakąś patologiczną sytuację z sektora publicznego (których
niemało), jako argument w tej dyskusji...

Podać Panu dziesiątki przykładw zakupów biajów przez sektor publiczny?
Przecież Z TEGO ŻYJECIE.

Prywatne przedsiębiorstwa, których właściciele oczekują wzrostu nie wydają pieniędzy bez
sensu. Skoro je wydają, to znaczy, że ktoś jest przekonany, że ma to sens.

Oj tak, po to jest JWP, szkolenia na Bahamach, karty do klubów golfowych i śliczne nogi
konsultantek.
Żeby PRZEKONAĆ, że ma to sens.
O nadawaniu tematowi sensu nawet nikt nie wspomina.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/68

5 z 7 2012-01-03 09:55



Krzysztof Bokiej
Software
Engineer

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

Krzysztof Bokiej
Software
Engineer

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

A prywatne przedsiębiorstwa, proszę Szanownego, uciekają w Excelka. Podać przykłady ogłoszeń
rekrutacyjnych, CZEGO się oczekuje od analityków?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2011, 13:20

Wojciech Gardziński:

A prywatne przedsiębiorstwa, proszę Szanownego, uciekają w Excelka. Podać przykłady
ogłoszeń rekrutacyjnych, CZEGO się oczekuje od analityków?

Ja mogę Panu podać przykłady ogłoszeń gdzie przedsiębiorcy oczekują od studenta 5 roku 2 lat
doświadczenia w danej dziedzinie. I czego to dowodzi? Każdy pracodawca oczekuje cudów od
swojego pracownika. A jak nie stać na BMW lub nie ma się w firmie odpowiednich umiejętności,
to cudów się oczekuje od analityka pracującego w Excela.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.09.2011, 13:34

Krzysztof Bokiej:

A jak nie stać na BMW lub nie ma się w firmie odpowiednich umiejętności, to cudów się
oczekuje od analityka pracującego w Excela.

Albo jak widać na kilometr, że zakup jest bez sensu.
W biajowaniu dokładnie tak jest w tej chwili. Już wszyscy wiedzą, że biaje są przeraźliwie drogie i
bez sensu i teraz się sprzedają resztówki (bo ktoś się buja z panami konsultantami od 3 lat,
najeździł się na szkolenia, nagrał w golfa i teraz trudno mu odmówić). Rynek nie wytworzył
jeszcze niczego na wypełnienie, stara się o to QVałek, ale to technologia tak kosmiczna, że dużo
nie zdziała. Szczególnie, że ileż można mieć serwerów i ITków?
Taka, trochę, próżnia jest.

Cóż, poczekamy, zobaczymy.
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A jak nie stać na BMW lub nie ma się w firmie odpowiednich umiejętności, to cudów się
oczekuje od analityka pracującego w Excela.

Albo jak widać na kilometr, że zakup jest bez sensu.
W biajowaniu dokładnie tak jest w tej chwili. Już wszyscy wiedzą, że biaje są przeraźliwie
drogie i bez sensu i teraz się sprzedają resztówki (bo ktoś się buja z panami konsultantami od
3 lat, najeździł się na szkolenia, nagrał w golfa i teraz trudno mu odmówić). Rynek nie
wytworzył jeszcze niczego na wypełnienie, stara się o to QVałek, ale to technologia tak
kosmiczna, że dużo nie zdziała. Szczególnie, że ileż można mieć serwerów i ITków?
Taka, trochę, próżnia jest.

Cóż, poczekamy, zobaczymy.

Zobaczymy. Tylko same biajaje nie są wcale takie drogie (w sensie licencje). Drogie są często
same projekty, bo łączone są z integracją danych z wielu systemów. Wtedy dużo mogą
rzeczywiście kosztować mendejsy, hardware i licencje nie-bijajowe - bazy, narzędzia ETL. Ale
problem horrendalnych stawek za deweloperów trzeba traktować oddzielnie do konkretnych
narzędzi bijaj i kosztów ich licencji. Bo to nie one powodują, że projekty bijaj są drogie.

I jakby zwalczał Pan stawki konsultantów, to bym nawet specjalnie nie protestował - często są
bardzo wysokie. Ale Pan zwalcza Bogu ducha winne narzędzia, które naprawdę mogą świetnie
uzupełnić infrastrukturę analityczną firmy. I to w zgodzie z Excelem.
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Zobaczymy. Tylko same biajaje nie są wcale takie drogie (w sensie licencje). Drogie są często
same projekty, bo łączone są z integracją danych z wielu systemów. Wtedy dużo mogą
rzeczywiście kosztować mendejsy, hardware i licencje nie-bijajowe - bazy, narzędzia ETL. Ale
problem horrendalnych stawek za deweloperów trzeba traktować oddzielnie do konkretnych
narzędzi bijaj i kosztów ich licencji. Bo to nie one powodują, że projekty bijaj są drogie.
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Oczywiście. Biaje są drogie, bo śnieg.

I jakby zwalczał Pan stawki konsultantów, to bym nawet specjalnie nie protestował - często są
bardzo wysokie. Ale Pan zwalcza Bogu ducha winne narzędzia, które naprawdę mogą świetnie
uzupełnić infrastrukturę analityczną firmy. I to w zgodzie z Excelem.

Heheheheheheheheheheheheheheee......eeeeeech!

"w zgodzie" - alem się ubawił...
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