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Oczywiście, że wykorzystuję excelowe Query. ALE PROSZE ZOBACZYĆ DO CZEGO!

To może precyzyjniej - szba przenosi Pan do excela.

Nie. Tylko wybrane elementy, lub dane przeczyszczone. I NIE DO EXCELA tylko do DMA
w Accessie lub SQLSie. Query służy mi jako EDYTOR zapytania, ale dane NIE
PRZECHODZĄ prze Excela.

Wytłumaczyć Panu co to jest SZBD ? Bo widzę, że chyba znamy różne definicje.

Wytłumaczyć Panu, co oznacza pobrać widok (lub tabelę) z bazy do DMA? Zwykle nie ma
dostępu, wiec pobiera się dane z pliku eksportowego.

Może zanim zacznie Pan cokolwiek tłumaczyć to nauczy się Pan podstawowych zasad dyskusji -
trzymania się tematu.
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Jeżeli któregoś kroku Pan dalej nie rozumie, proszę o info. Obiecuję tłumaczyć do
skutku.

Jeżeli chce Pan wykazać moje braki to w bardzo prymitywny sposób Pan się do tego
zabiera.

Czy Pan potrafi nie szczekać?

Szczekać ? Jak bardzo popularne są takie określenia w Pana środowisku ?

Bez komentarza.

Skoro próbuje mnie Pan najpierw zdyskredytować, a później obrazić to może jednak poproszę o
komentarz.

Wyszukaj.pionowo ludzie używają do łączenia się z zamkniętymi skoroszytami. Można,
ale jest straszliwie błędogenne. Funkcje ODBC łączą się z widokami w DMA, szybko
pobierając konkretną wartość. Jakiekolwiek operacje sumowania są opcją, nie normą.

I znów nie na temat. Z merytorycznego punktu widzenie Pana funkcja to rozbudowane
wyszukaj.pionowo, albo bliżej - rozbudowane wezdaneztabeli.

Nieprawda. Może być jak WP, może być jak WDT, może być jak cokolwiek innego - to
UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

A co nią da się zrobić więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:03
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Wojciech Gardziński:

Ale to samo jest w wielu hurtowniach. Sprzedaż zasila się codziennie, rozrachunki co 10
minut, inwestycje co tydzień, takie tam. Ja to wiem i Pan to wie.

co 10 minut...? co tydzień...?
Nie no, są obecnie systemy co przepychają dane w czasie rzeczywistym do hurtowni, ale z
tego się jeszcze nie korzysta szeroko.

A kto to powiedział, że ja nie mogę zasilać on-line?
Kiedyś nawet to robiłem - system był dbfowy - jak się zmieniała tabela (materializowany widok)
w BD to od razu uruchamiała się procedura zasilenia. Możliwe, ale trochę bez sensu. Hurtownie
nie są po to żeby reagować na transakcje, a przynajmniej nie po każdej transakcji.

Systemy informacyjne buduje się OD DOŁU. bo budowa od góry to klasyczny biaj. Dwa lata
przestraszliwie drogiego wdrożenia, immanentna sztywność i excelioza na wyjściu.

No niestety znowu muszę rzucić cegłą - taka właściwość HD, że inaczej się nie da.
Może Pan policzyć, ze ma 50 cegieł białych, 30 czerwonych i 20 żółtych, ale jak Pan chce podać
skład 100 cegieł w kilogramach to nie wiem, nie zliczając dla każdego rodzaju, w ten sam
sposób, ile piasku, wody i różnych rodzajów glinek na to poszło. A jak Pan zapomni w którejś z
DMA o jakimś wymiarze, no to cóż BrakDanych, albo zasilamy historię od początku...

Ale to, co Pan opisał, to nie jest błąd mój, tylko klasyczny błąd HD. Każda HD budowana z
różnych źródeł ma problem z nierównomiernością procesu zaislania. Czy to Pana, czy moja, czy
droga, czy tania. Argument nietrafiony.

Od dołu to się zbiera wymagania.

Nieprawda. Od dołu buduje się system. Wymagania zbiera się od góry: Jaki raport chcemy? A,
taki. - To jakie dane potrzebujemy? - takie? gdzie one mogą być ? Nie ma ich w HD? Budujemy
adhokową DMA.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:08
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Sławomir Broda:

Pomijam Pana wtręty. Jeżeli ktoś tu kogoś próbuje obrazić, to na pewno nie ja Pana.
Niech Pan weźmie Relanium [Reklama].

jak cokolwiek innego - to UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

A co nią da się zrobić więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ?

Powtórzę: UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:12

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Pomijam Pana wtręty. Jeżeli ktoś tu kogoś próbuje obrazić, to na pewno nie ja Pana.
Niech Pan weźmie Relanium [Reklama].

Stwierdzenie, że szczekam to komplement. Pojmuję.

jak cokolwiek innego - to UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

A co nią da się zrobić więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ?

Powtórzę: UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

No to pytam dalej ? Co więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ta funkcja potrafi ? Bo w
wezdaneztebeli tez użytkownik definiuje zapytanie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:13

Wojciech Gardziński:
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Hurtownie nie są po to żeby reagować na transakcje, a przynajmniej nie po każdej transakcji.

To akurat taki przypadek gdy transakcje są i tak zbierane na styku różnych systemów.

Może Pan policzyć, ze ma 50 cegieł białych, 30 czerwonych i 20 żółtych, ale jak Pan chce
podać skład 100 cegieł w kilogramach to nie wiem, nie zliczając dla każdego rodzaju, w ten
sam sposób, ile piasku, wody i różnych rodzajów glinek na to poszło. A jak Pan zapomni w
którejś z DMA o jakimś wymiarze, no to cóż BrakDanych, albo zasilamy historię od
początku...

Ale to, co Pan opisał, to nie jest błąd mój, tylko klasyczny błąd HD. Każda HD budowana z
różnych źródeł ma problem z nierównomiernością procesu zaislania. Czy to Pana, czy moja,
czy droga, czy tania. Argument nietrafiony.

A co ma do tego nierównomierność zasilania? Jak Pan dla białych cegieł nie policzy ile zużywają
wody to może się Pan tego tylko domyślać.

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

Znalazł Pan już tego jednego jedynego Analityka, który zgadza się z Pana teoriami?

Chodzi mi o tą Wielką Teorię Rewolucyną, że BI to wyrzucić natychmiast a MS Excel (i oczywiście
"SOA") to lek na wszystko?

10 tysięcy analityków na tym forum i ani jeden się nie zgadza? Z czego to może wynikać? Pewnie
"taki poziom"...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:16

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:
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Pomijam Pana wtręty. Jeżeli ktoś tu kogoś próbuje obrazić, to na pewno nie ja Pana.
Niech Pan weźmie Relanium [Reklama].

Stwierdzenie, że szczekam to komplement. Pojmuję.

Nie, to nie komplement, to zarzut permanentnej złośliwości w Pana wypowiedziach. Naprawdę,
będzie łatwiej rozmawiać, jak będziemy rozmawiać, nie szczekać na siebie. Rozumiem, że
czasami wymsknie nam się złośliwość, ale żeby to nie była norma, a u Pana tak jest.

jak cokolwiek innego - to UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

A co nią da się zrobić więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ?

Powtórzę: UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

No to pytam dalej ? Co więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ta funkcja potrafi ? Bo w
wezdaneztebeli tez użytkownik definiuje zapytanie.

WDT działa tylko na plikach otwartych i na konkretnie ustawionej TP. Funkcje SQLowe nie
wymagają plików otwartych (czyli mogą sięgać np. do DMA w Accessie lub SQLSie) i wybierać
dowolne wartości, dowolnie obliczane. Mogą sięgać po gotowe agregaty, ale też mogą je
wyliczać - wszystko zależy od zapytania.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:19

Stefan Trygiel:

Znalazł Pan już tego jednego jedynego Analityka, który zgadza się z Pana teoriami?

Chodzi mi o tą Wielką Teorię Rewolucyną, że BI to wyrzucić natychmiast a MS Excel (i
oczywiście "SOA") to lek na wszystko?

10 tysięcy analityków na tym forum i ani jeden się nie zgadza? Z czego to może wynikać?
Pewnie "taki poziom"...

Wie Pan ilu ludzi nie rozumiało Kopernika? Więcej. Nie oznaczało to, że nie miał on racji.
Ilość nie przekłada się na rację - nauka to nie demokracja.

http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 15:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:22

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

jak cokolwiek innego - to UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

A co nią da się zrobić więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ?

Powtórzę: UŻYTKOWNIK DEFINIUJE ZAPYTANIE.

No to pytam dalej ? Co więcej niż pobrać wartość ze zbioru danych ta funkcja potrafi ? Bo w
wezdaneztebeli tez użytkownik definiuje zapytanie.

WDT działa tylko na plikach otwartych i na konkretnie ustawionej TP. Funkcje SQLowe nie
wymagają plików otwartych (czyli mogą sięgać np. do DMA w Accessie lub SQLSie) i wybierać
dowolne wartości, dowolnie obliczane. Mogą sięgać po gotowe agregaty, ale też mogą je
wyliczać - wszystko zależy od zapytania.

Dlatego piszę, że jest to rozbudowana funkcja, bo pozwala sięgać to szerszej listy zbiorów.
Sens działania jest nadal taki sam - weź jedną wartość według zdefiniowanego zapytania i pokaż
w ecxcelu.
Dlatego też nazwałem ją automatem, bo automatyzuje użycie narzędzi typy dao, ado.

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

Wojciech Gardziński:
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Stefan Trygiel:

Znalazł Pan już tego jednego jedynego Analityka, który zgadza się z Pana teoriami?

Chodzi mi o tą Wielką Teorię Rewolucyną, że BI to wyrzucić natychmiast a MS Excel (i
oczywiście "SOA") to lek na wszystko?

10 tysięcy analityków na tym forum i ani jeden się nie zgadza? Z czego to może wynikać?
Pewnie "taki poziom"...

Wie Pan ilu ludzi nie rozumiało Kopernika? Więcej. Nie oznaczało to, że nie miał on racji.
Ilość nie przekłada się na rację - nauka to nie demokracja.

http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...

zarządzam powrót do rzeczywistości :). Trochę pan odleciał z tymi porównaniami

To ja podsumumuję:
Pan Wojciech Gardziński <> Mikołaj Kopernik
SOA <> nauka

Dobra wiadomość jest taka, że groźby spalenia na stosie nie ma :)

Gdyby Pana rozwiązanie było przez rynek oczekiwane to miałby Pan trochę więcej zwolenników
(chodzi mi o to, że więcej niż ZERO). Jeździłby Pan Ferrari i takim cieniasom jak ja śmiałby się
pan w twarz. Tymczasem, robi Pan chałtury... co robię i ja, ale nie nazywam tego przełomową
teorią.

Nikt nie twierdzi, że BI to sama bajka. Niemniej, tylko PAN twierdzi, że BI to samo zło.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 16:35

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:20

Stefan Trygiel:
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zarządzam powrót do rzeczywistości :). Trochę pan odleciał z tymi porównaniami

To ja podsumumuję:
Pan Wojciech Gardziński <> Mikołaj Kopernik
SOA <> nauka

Jeżeli już to nie ja, tylko WG&KR, a SOA to lekarstwo na malutką dziedzinę rzeczywistości, ale
totalnie zrąbaną przez świat biajków.

Dobra wiadomość jest taka, że groźby spalenia na stosie nie ma :)

O! to miło. Ale obstrukcja jak najbardziej.

Gdyby Pana rozwiązanie było przez rynek oczekiwane to miałby Pan trochę więcej
zwolenników (chodzi mi o to, że więcej niż ZERO).

Prawda, prawda...cóż znaczy tam parę tych nędznych cyferek przed tym zerem)

Jeździłby Pan Ferrari i takim cieniasom jak ja śmiałby się pan w twarz.

Panie Szanowny, jakim cieniasom? W hejtingu to Pan jesteś mocarz.

Tymczasem, robi Pan chałtury... co robię i ja, ale nie nazywam tego przełomową teorią.

A przepraszam jakie chałtury, bo ja sobie nie przypominam, żebym robił coś nie w kierunku?

Nikt nie twierdzi, że BI to sama bajka. Niemniej, tylko PAN twierdzi, że BI to samo zło.

Przecież ja i mi podobne oszołomki twierdzimy właśnie, że BI to czysta wręcz bajka. Takiej bajki,
że jedna wersja prawdy, że, kupując drogi system, zwiększasz ROI, że BI ci coś zaprognozuje i,
że konsultanci-studenci dostarczą ci jakiejś wiedzy biznesowej, to nawet Andersen by nie
wymyślił. A patrz Pan, profesory uczą, doktory bronią zawzięcie, czasopisma rozpisują a
Gartnerek i SAPki nabijają kaskę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.10.12 o godzinie 17:45

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:41
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Stefan Trygiel:

Znalazł Pan już tego jednego jedynego Analityka, który zgadza się z Pana teoriami?

Chodzi mi o tą Wielką Teorię Rewolucyną, że BI to wyrzucić natychmiast a MS Excel (i
oczywiście "SOA") to lek na wszystko?

10 tysięcy analityków na tym forum i ani jeden się nie zgadza? Z czego to może wynikać?
Pewnie "taki poziom"...

Wie Pan ilu ludzi nie rozumiało Kopernika? Więcej. Nie oznaczało to, że nie miał on racji.
Ilość nie przekłada się na rację - nauka to nie demokracja.

http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...

Co tak skromnie?! Pan to co najmniej Mesjasz. Jak nie lepiej.

A Pański kolega to za kogo się uważa?

Mieliśmy już własne definicje pojęć. Teraz jest porównywanie się do największych w historii. Co
dalej? Staruje Pan w następnych wyborach na papieża? Czy może prezydent UE lub USA?

A tymczasem tam gdzie konkretne pytania Pańskich odpowiedzi nadal brak...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:17

no więc upieram się, że ZERO (no chyba, że pan tego jednego analityka jednak znajdzie... :-) ).
Na razie ZERO

a gdzie tam "hejter"... ja pana uwielbiam. To mowie powaznie. Nikt mi nigdy nie zapewnil tyle
radości.
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Stefan Trygiel

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:31

Stefan Trygiel:

a gdzie tam "hejter"... ja pana uwielbiam. To mowie powaznie. Nikt mi nigdy nie zapewnil tyle
radości.

Warto żyć.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:30

Zapraszam do lekturki. Świeżonka!

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Zaprenumeruj http://econtrolling.infor.pl/ [Reklama]

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.10.12 o godzinie 14:34

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:46

Ciekawy artykuł...

Z tym "świeżonka" to pan znowu odjechał w swoją rzeczywistość. Przecież Pan to samo pisze
tutaj już od 10 lat :). No chyba, że przyjął pan, że definicja "świeżonki" to "poglądy nie starsze
niż 10 lat"... wtedy zgoda. W ogóle powiniem pan opatrywać te swoje wpisy legendą z Pana
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definicjami.

Kolejny raz pisze Pan (Panowie) co się Panom wydaje na podstawie Panów doświadczeń. Żeby
wyciągać tak daleko idące wnioski to należy je poprzedzić rzetelnymi badaniami w wielu
korporacjach. Pan wyciąga wnioski na podstawie rozmów z Pana klientami (p. Krysią i p.
Stefanem). To jest błąd (!)... który skutkuje m.in tym, że nie znalazł pan na razie ANI JEDNEGO
analityka, który się z panem zgadza.

Błędnie zakłada Pan, że:
- wdrożenie BI zawsze kończy się porażką (co jeśli panu powiem, że u mnie zakończył się
sukcesem?)
- analityk zawsze exportuje z BI do MS Excel. Exportuje to co musi... natomiast zdecydowana
większość raportów jest generowana automatycznie i analityk nie musi ich dotykać (wbrew temu
co pan myśli, wcale nie jest trudno zdefiniować raport z 5 KPI, który się nie zmienia)
- drobne zmiany w raportach wymagają skomplikowanego procesu decyzyjnego, grupy
projektowych i dużych kosztów. To populistyczna bzdura, która pasuje idealnie do Pana
naciąganych tez. Prawda jest zupełnie inna. Jeżeli muszę dodać feature, który aktualizuje datę to
jest to kwestia paru rozmów
- zupełnie banalizuje Pan i nie docenia warstwy graficznej. Ta warstwa jest BARDZO istotna, bo
odbiorcami raportów są często ludzie, którzy nie chcą patrzeć na tabelki (sprzedawcy,
marketingowcy etc)

Żadne ze stwierdzeń tej pogadance, nie były poparte rzetelnymi badaniami i nie wsparte
źródłem danych. To dyskwalifikuje jakąkolwiek pracę naukową (co Pan.... jako Wykładowca
powinien wiedzieć).

Moje pytanie: jakie ma pan badania i źródła na poparcie tych wszystkich stwierdzeń

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:13

Panowie, a może od samego początku jest błędnie sformułowana hipoteza. Pan Wojciech próbuje
udowodnić, że BIaja trzeba zastapić excelem. Albo, że BI jest zły, a excel dobry. Nie rozumiem
tych 100 kilku stron. Przecież excel to część BIaja.

Definicja Wiki:
Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu.
Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a
informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa.
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Może nie najszczęśliwsza jednak poprawna. BI to proces, zestaw narzędzi. Jednym z narzędzie
jest excel. Jak trzeba samego excela do realizacji BIa to ok, a jak nie to dorzuca się coś innego.

NIGDY nie zakończycie tej dyskusji z taką HIPOTEZĄ bo jest BŁĘDNA z założenia, nie dojdziecie
do TEZY!

Jest to śmieszne, przywoływanie Analityka. O matko, to jak przywoływanie szamana :) Analityk
danych, bo chyba o takim mówimy korzysta z danych poprzez narzędzie. Każdy ma swoją opinię
co do narzędzia, natomiast tak jak Windows, tak samo excel, zadomowił się w biurach i ma się
dobrze. Dlaczego bo jest uniwersalny :), a jego uniwersalność wywodzi się z prostoty. Natomiast
excel nigdy nie będzie ETLem i nie jest w stanie przeładować TB w ciągu określonego czasu ani
transformować tych danych itd. Przy wieli źródłach danych trzeba się wiele natrudzić aby je
przerobić, połączyć i wyciągnąć wnioski. Są do tego inne narzędzia, dedykowane. Natomiast ma
również wiele zalet, jest uniwersalne i umożliwia bardzo wiele. Co więcej mógłbym powiedzieć,
że excel używany jest w 95% rozwiązań BIowych w firmach jako jakaś część całego rozwiązania.

Pan Wojtek sprzedaje swoje rozwiązania BIowe i pewnie ma jakiś target. Natomiast dyskusję
uważam w zasadzie jedynie jako czysto relaksową na zasadzie sporu co było pierwsze jajko czy
kura :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:00

Stefan Trygiel:

Ciekawy artykuł...

Dzięki. Też tak sądzimy.

Z tym "świeżonka" to pan znowu odjechał w swoją rzeczywistość. Przecież Pan to samo pisze
tutaj już od 10 lat :). No chyba, że przyjął pan, że definicja "świeżonki" to "poglądy nie starsze
niż 10 lat"... wtedy zgoda.

No. Niech Pan spojrzy, w 2001 r. opublikowaliśmy toto o funkcjach SQL w Excelu, od trzech robię
tu z siebie oszołoma, od 8 robimy z tego szkolenia, a dopiero teraz pojawiają się efekty -
poczciwe Query wreszcie "zdobywa rynek" i go, jak Pan się domyśla, zdobędzie.

W ogóle powiniem pan opatrywać te swoje wpisy legendą z Pana definicjami.
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Nasze definicje są z życia wzięte i, rzeczywiście, różnią się od tych niektórych teoretycznych
dyrdymałków.

Kolejny raz pisze Pan (Panowie) co się Panom wydaje na podstawie Panów doświadczeń.

Ten artykuł jest akurat napisany na kanwie relacji kolegi w takiej jednej firemce - bardzo dużej i
bardzo konkretnej. I bardzo obiajowanej.

Żeby wyciągać tak daleko idące wnioski to należy je poprzedzić rzetelnymi badaniami w wielu
korporacjach.

Przeszkoliliśmy ponad 2.000 osób, głównie (90%) korpoludków.
Pozdrawiamy korpoludków! Osiągamy z Wami niezły poziom zrozumienia, no nie? Tu, jak
widzicie, nieosiągalny.

Pan wyciąga wnioski na podstawie rozmów z Pana klientami (p. Krysią i p. Stefanem). To jest
błąd (!)... który skutkuje m.in tym, że nie znalazł pan na razie ANI JEDNEGO analityka, który
się z panem zgadza.

Ja naprawdę rozumiem (i nie mam za złe), że Pan takiej praktyki nie ma - to oczywiste, o takie
szerokie spektrum obijają się albo szkoleniowcy, albo naukowcy. My... jesteśmy niewątpliwie
szkoleniowcami i trochę takimi pseudonaukowcami (chociaż uczelnie średnio nas lubią z
wiadomych przyczyn). Trudno, za to nam nie płacą, a my to robimy. Musi - lubimy. Na szczęście
płacą za coś innego - za praktykę.

Błędnie zakłada Pan, że:
- wdrożenie BI zawsze kończy się porażką (co jeśli panu powiem, że u mnie zakończył się
sukcesem?)

To fantastycznie! Tylko dlaczego Pan tam jeszcze pracuje? Biaj dobrze wdrożony przecież
wyklucza jakiekolwiek potrzeby - ROI rośnie i jest kolorowo - obserwujemy rosnące wskaźniki na
pulpicie. On nam przewiduje świetlaną przyszłość 3 lata naprzód. Nieprawda?

- analityk zawsze exportuje z BI do MS Excel. Exportuje to co musi... natomiast zdecydowana
większość raportów jest generowana automatycznie i analityk nie musi ich dotykać (wbrew
temu co pan myśli, wcale nie jest trudno zdefiniować raport z 5 KPI, który się nie zmienia)

Tak, tylko, że one po 2 iteracjach... stają się znane, nudne i sytuacja wraca do adhoków w
moment. A Pana KPIaje są drukowane do szuflady, "bo taka procedura".
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- drobne zmiany w raportach wymagają skomplikowanego procesu decyzyjnego, grupy
projektowych i dużych kosztów. To populistyczna bzdura, która pasuje idealnie do Pana
naciąganych tez. Prawda jest zupełnie inna. Jeżeli muszę dodać feature, który aktualizuje datę
to jest to kwestia paru rozmów

Ten artykuł powstał właśnie bo kolega starał się "przepchnąć" temat aktualizacji daty. To, co
opisał i tak zostało uładzone.

- zupełnie banalizuje Pan i nie docenia warstwy graficznej. Ta warstwa jest BARDZO istotna,
bo odbiorcami raportów są często ludzie, którzy nie chcą patrzeć na tabelki (sprzedawcy,
marketingowcy etc)

Excel się obraził, bo mu Pan zarzucił kiepską grafikę. Po prostu - dno (ten E., oczywiście).

Żadne ze stwierdzeń tej pogadance, nie były poparte rzetelnymi badaniami i nie wsparte
źródłem danych. To dyskwalifikuje jakąkolwiek pracę naukową (co Pan.... jako Wykładowca
powinien wiedzieć).

jw.

Moje pytanie: jakie ma pan badania i źródła na poparcie tych wszystkich stwierdzeń

Ok. 100 umów szkoleniowych w segregatorze. Kolega drugie tyle, a drugi kolega z pięć
korporacyjnych umów o pracę. Proszę mi wierzyć, urodziliśmy się parę lat temu.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:18

Robert Woźniak:

Panowie, a może od samego początku jest błędnie sformułowana hipoteza. Pan Wojciech
próbuje udowodnić, że BIaja trzeba zastapić excelem. Albo, że BI jest zły, a excel dobry. Nie
rozumiem tych 100 kilku stron. Przecież excel to część BIaja.

Hehehe. SzPan Robo Wywałka zupełnie inaczej twierdził te 100 stron wstecz.
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Definicja Wiki:

Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu.
Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a
informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa.

O, cytuje WIKI. Ale heca. Jak ja cytowałem, to była jechanka.

Może nie najszczęśliwsza jednak poprawna. BI to proces, zestaw narzędzi. Jednym z narzędzie
jest excel. Jak trzeba samego excela do realizacji BIa to ok, a jak nie to dorzuca się coś
innego.

Proces, zestaw, hehehe. Czyli hurtownia i dwa sztywne raporty.

NIGDY nie zakończycie tej dyskusji z taką HIPOTEZĄ bo jest BŁĘDNA z założenia, nie
dojdziecie do TEZY!

To oczywiście oczywiste, oczywiście.

Jest to śmieszne, przywoływanie Analityka. O matko, to jak przywoływanie szamana :)
Analityk danych, bo chyba o takim mówimy korzysta z danych poprzez narzędzie. Każdy ma
swoją opinię co do narzędzia, natomiast tak jak Windows, tak samo excel, zadomowił się w
biurach i ma się dobrze. Dlaczego bo jest uniwersalny :),

Szczena mi opada...

a jego uniwersalność wywodzi się z prostoty.

... coraz niżej...

Natomiast excel nigdy nie będzie ETLem i nie jest w stanie przeładować TB w ciągu
określonego czasu

blebleble. Wysyłam SQLki gdzie chcę i jakie chcę. A baza robi wszystko za mnie, bo ja nią
STERUJĘ, nie że robię wszystko w Excelku. Pan tego nie może zrozumieć.
http://www.goldenline.pl/forum/2905662/big-data

ani transformować tych danych itd. Przy wieli źródłach danych trzeba się wiele natrudzić aby
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je przerobić, połączyć i wyciągnąć wnioski. Są do tego inne narzędzia, dedykowane. Natomiast
ma również wiele zalet, jest uniwersalne i umożliwia bardzo wiele. Co więcej mógłbym
powiedzieć, że excel używany jest w 95% rozwiązań BIowych w firmach jako jakaś część
całego rozwiązania.

w 95%. Czyli jest królem BI. Co należało udowodnić.

Pan Wojtek sprzedaje swoje rozwiązania BIowe i pewnie ma jakiś target. Natomiast dyskusję
uważam w zasadzie jedynie jako czysto relaksową na zasadzie sporu co było pierwsze jajko
czy kura :)

Panie Robercie. Podziwiam stopień Pana dojrzałości. Tak trzymać, w dobrym kierunku Pan
zmierza. Ale jeszcze ma Pan daleko.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.10.12 o godzinie 21:33

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:28

Robert Woźniak:

Pan Wojtek sprzedaje swoje rozwiązania BIowe i pewnie ma jakiś target. Natomiast dyskusję
uważam w zasadzie jedynie jako czysto relaksową na zasadzie sporu co było pierwsze jajko
czy kura :)

jajko
dinozaura :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:48
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