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Łukasz D.:

To raczej Pan nie zrozumiał o czym pisałem.

Ależ oczywiście, miałem wątpliwości, teraz się ich pozbyłem.
Wyjaśnił mi Pan jeszcze raz, zostając wysoko oceniony przez pana Brodę. Pozdrawiam obu
panów.
Twierdzicie więc obaj, że ja,WYSUWAJĄC postulaty dla usprawnienia (zmiany, powiedzmy,
rewolucyjnej, ale nie mnie sądzić :) ) architektury analiz biznesowych, wynikające z naszego
wieloletniego doświadczenia, PRZEKRĘCAM rzeczywistość.

To faktycznie oryginalna teza. Gratuluję.
To mi przypomina oskarżenia o podważanie sojuszy, albo o oczernianie ustroju. Panowie są
młodzi, to pewnie nie pamiętają.
Wybaczcie Panowie, to mnie trochę rozśmieszyło. Zawsze dobrze rozładować trochę atmosferę.
No i te łapówki. Już wiem, to nie mnie Pan je zarzuca, Pan się obraził na Wojtka.
Nie mam obowiązku śledzenia wszystkich Pańskich wypowiedzi, gdyby Pan nie robił ciągle
wycieczek osobistych, w czym zagustował również Pana zwolennik, lepiej by się nam
rozmawiało.
(...)

Sugeruje Pan, że dostawca BI powinien głównie udostępniać hurtownię danych, poprzez
dostęp do tabel.

Tak, to dokładnie POSTULUJĘ. Ale nie znaczy to, że udostępnienie widoków biznesowych
wyczerpuje ofertę producentów BI. Jak mają coś jeszcze do zaoferowania, to niech oferują!
Notabene, zarówno SAP, jak i znany Panu Comarch oferują widoki biznesowe.
SAP robi to w ten sposób, żeby broń Boże nie można było skorzystać z tego w architekturze SOA
(nasz postulat) tylko przez jego generator raportów.
Oczywiście ten generator jest tak toporny, że i tak wszystko kończy się eksportami
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do Excela.
Egeria (zna Pan?) daje też export do Excela, ale tam można zorganizować przetwarzanie w ten
sposób, że architektura SOA jest możliwa poprzez automatyczne tworzenie DMA funkcjonalnością
batchowych zrzutów płaskich tabel w kilku popularnych formatach, do których ustanawia się
dostęp np. przez ODBC.

Mało tego: Egeria ma nawet przewidzianą specjalną konfigurację dla klienta "spoza systemu",
który może odpytywać bazę przez ODBC albo przez OLE DB, ale prawie nikt o tym nie wie, a już
zwłaszcza nie wie tego firmowy informatyk (definicja: facet odpowiedzialny za kontakty z
dostawcą systemu transakcyjnego, albo BI, który rozumie mniej więcej, co to jest baza danych,
ale się do tego miesza dopiero wtedy, jak baza siada. Wtedy realizuje przesłane przez
serwisantów skrypty do jej naprawy. Czy już teraz da mi Pan spokój z tą definicją? :) )

Może chociaż Pan o tym wie?
I teraz pytam Pana (to może będzie korzyść, że się od Pana dowiem, nie posądzony o nowe
"zbrodnie"): Komu by to przeszkadzało, żeby oprócz genialnych wynalazków BI (które są
wykorzystywane w .... hmmm ...w pewnym zakresie) udostępniono by widoki danych dla
Excela, zamiast robić exporty?

Przeszkody są dwie:
1) Niewiedza, że Excel sobie poradzi nie tylko jako producent "bałaganu", czy jak to my mówimy
exceliozy, ale jako integralny, pełnpprawny element środowiska analiz. Kiedy raport po
zdefiniowaniu wystarczy odświeżyć przez jedno kliknięcie.
Z nią walczymy szkoląc w profesjonalnym użytkowaniu Excela
2) Postawa dostawców BI zazdrośnie strzegących dostępu do baz. I proszę teraz (jak to Pan
wdzięcznie i uprzejmie określa?) nie przekręcać rzeczywistości. Tak właśnie jest. Jest to grzech
utrudniania klientowi uzyskania korzyści, z niskich pobudek. Takie są fakty, drogi Panie. Ale nie
podam adresu nawet na mękach. Musi Pan sam sprawdzić. No tak, ale skoro Pan odrzuca samą
ideę? Marne szanse.

Wychodzę z prostego założenia - klient ma bałagan więc potrzebuje go ogarnąć. Ja jestem po
to żeby mu pomóc. Jeżeli nie umiem tego zrobić tzn. że odniosłem porażkę. Nie tłumaczę się.

Gratuluję. Nie mam nic do dodania. Ze mną jest tak samo. No to żeśmy ponapinali muskuły. :)

Jak wyżej. Oczywiste jest, że klient ma problem i przychodzi do Pana. Jeżeli upraszcza Pan
problem tylko do problemu raportów to strasznie płytko podchodzi Pan do swoich klientów.

Jak wyżej. Moi klienci są zadowoleni. Może im Pan zrobi jakiś audyt i im uświadomi, że jednak
nie są szczęśliwi? A Pan zarobi?

Napisałem wyżej. Próba wmawiania innym, że można zmienić rzeczywistość i niedostrzeganie,
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że koncepcje lansowane przez Panów już były to próba przekręcenia tejże rzeczywistości.

Koncepcje lansowane przez nas może i były, ale architektura SOA jest najlepsza :) I jest tam,
gdzie my ją wdrożyliśmy. A tam, gdzie przychodzimy, jej nie ma.

Notabene, w pewnym sensie Pan ma rację.

Microsoft, który w latach dziewięćdziesiatych opracował koncepcję Excela z dodatkiem MS Query,
a w 2000 dodając OLAP w pudełku za 500 dolarów, kiedy OLAPy kosztowały majątek na pewno
zatrudnił łebskiego faceta. Chciałbym go kiedyś spotkać. Na pewno by nam przybił piatke.
Gdyby on to certyfikował, na pewno w Polsce by powiedzieli, że to jest najlepsze.
Zupełnie, jak w "Panu Tadeuszu": Co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Teraz przeszło na
Amerykanów.
Ale na pewno już tam nie pracuje i firma zapomniała o swoich własnych koncepcjach. W Polsce
nie ma z kim o tym gadać.

Nasi kursanci, użytkownicy SAP, Business Object, BI Comarch i tutti quanti zawsze, no prawie,
przecierają oczy i stawiają nam piwo.
Często, fakt, mówią: To ode mnie nie zależy. Fajnie by było, ale zostaną mi pewnie przeklejki.

Rewolucja nie jest rewolucją dlatego, że autor tak o niej mówił. Czy coś jest rewolucja, lub
przewrotem kopernikańskim, decydują obiektywne fakty. Jakie Pan ma na poparcie swoich
twierdzeń?

Jeszcze raz odsyłam do tekstu. Tam są argumenty i fakty. I tak za dużo tu napisałem.
Pozdrawiam. Życzę więcej otwartości na nowe idee. Może się Pan obudzić, jak już wszyscy tak
będą robić :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:46

Krzysztof Rumiński:

Koncepcje lansowane przez nas może i były, ale architektura SOA jest najlepsza :) I jest tam,
gdzie my ją wdrożyliśmy. A tam, gdzie przychodzimy, jej nie ma.

A może Pan by zareklamował dlaczego jest najlepsza bo p.Wojtkowi udało się mnie jedynie
przekonać, że bałagan poziomu tymczasowych adhocowych raportów, dla których nie opłaca się
powiększać HD zostanie zmultiplikowany na poziom metadanych w całej organizacji, sprawiając
że dość duża grupa ludzi będzie musiała się z tym bałaganem zmagać.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 21:07

Andrzej O.:

Krzysztof Rumiński:

Koncepcje lansowane przez nas może i były, ale architektura SOA jest najlepsza :) I jest
tam, gdzie my ją wdrożyliśmy. A tam, gdzie przychodzimy, jej nie ma.

A może Pan by zareklamował dlaczego jest najlepsza ...

Panie Andrzeju, dziękuję za to uprzejme zaproszenie :)

Bardzo chętnie podyskutuję, ale mam wątpliwości... ten watek jest juz chyba przeciążony.
Panu Wojtkowi chyba już starczy zaszczytu pierwszego miejsca? :)
Może założymy wspólnie nowy wątek? Pan, jako sceptyk, ja - jako zwolennik?

Ale ponieważ, jak sam Pan powiedział, dyskutuje Pan tu już trzy lata (matko - toć to klub
bywalców, a ja nowicjusz!) to musimy ustalić pozycje wyjściowe.
Np. Wojtek półtora roku temu dał takiego linka. Może Pan przegapił?

>>Dzięki http://bi.pl pooglądałem i posłuchałem sobie guru.
>> http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Mam dziwne wrażenie, że byłby Pan świetnym adwokatem diabła, który by wiele wniósł do
koncepcji architektury SOA. Łebscy sceptycy są zawsze na wagę złota.
Bo ja wcale nie mówię, że metadane mają być tak a nie inaczej. Architektura SOA nie walczy z
dobrą strukturą systemu Hurtowni danych - firmowych, działowych, personalnych.
"Ona wie", że taka struktura istnieje. Problem jest w innym ustawieniu Excela WOBEC hurtowni.
Oraz we "własności" hurtowni.

Kimball oraz nasze artykuły jako punkt wyjścia, plus to, co Pan proponuje ze swojej strony. I
jedziemy. Deal?

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 14.11.12 o godzinie 21:31
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |

Krzysztof Rumiński:

Mam dziwne wrażenie, że byłby Pan świetnym adwokatem diabła, który by wiele wniósł do
koncepcji architektury SOA. Łebscy sceptycy są zawsze na wagę złota.
Bo ja wcale nie mówię, że metadane mają być tak a nie inaczej. Architektura SOA nie walczy z
dobrą strukturą systemu Hurtowni danych - firmowych, działowych, personalnych.
"Ona wie", że taka struktura istnieje. Problem jest w innym ustawieniu Excela WOBEC
hurtowni.
Oraz we "własności" hurtowni.

No właśnie problem z dyskusją z p. Wojtkiem był taki, że walczył z BI na HD z nieistniejących
powodów cytowanych tutaj http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Każdy BI, z którym miałem do czynienia daje analitykom możliwość modyfikacji metadanych -
zwykle zapotrzebowanie wychodzi od analityka, który wprowadza je w BI, zaś IT podpina
zasilenia.
Wsparcie techniczne ze strony firmy wdrożeniowej często polega na pomocy użytkownikowi,
który to wykonuje, ale napotkał na jakiś problem.

To co architektura SOA chce wprowadzić to metodę budowania od dołu - ma to swoje zalety, bo
można rozłożyć koszty na dłużej, ale i wady jak w budowaniu superExcela - wiele rzeczy
redundantnych i bardzo duże niebezpieczeństwo pominięcia na wczesnym etapie istotnych
założeń, co może być w efekcie fatalne skutki.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 21:39

.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 14.11.12 o godzinie 21:50
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:50

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

To raczej Pan nie zrozumiał o czym pisałem.

Ależ oczywiście, miałem wątpliwości, teraz się ich pozbyłem.
Wyjaśnił mi Pan jeszcze raz, zostając wysoko oceniony przez pana Brodę. Pozdrawiam obu
panów.
Twierdzicie więc obaj, że ja,WYSUWAJĄC postulaty dla usprawnienia (zmiany, powiedzmy,
rewolucyjnej, ale nie mnie sądzić :) ) architektury analiz biznesowych, wynikające z naszego
wieloletniego doświadczenia, PRZEKRĘCAM rzeczywistość.

Twierdzenie, że BI to przyczyna wszelkiego zła to przekręcanie rzeczywistości.

No i te łapówki. Już wiem, to nie mnie Pan je zarzuca, Pan się obraził na Wojtka.
Nie mam obowiązku śledzenia wszystkich Pańskich wypowiedzi, gdyby Pan nie robił ciągle
wycieczek osobistych, w czym zagustował również Pana zwolennik, lepiej by się nam
rozmawiało.

Jakiś przykład tych "wycieczek" ? Bo zwykle cytuję czyjąś wypowiedź i do niej się odnoszę.

I teraz pytam Pana (to może będzie korzyść, że się od Pana dowiem, nie posądzony o nowe
"zbrodnie"): Komu by to przeszkadzało, żeby oprócz genialnych wynalazków BI (które są
wykorzystywane w .... hmmm ...w pewnym zakresie) udostępniono by widoki danych dla
Excela, zamiast robić exporty?

Jestem za. W tym temacie większość BI daj ciała.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:51

Sławomir Broda:
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Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

To raczej Pan nie zrozumiał o czym pisałem.

Ależ oczywiście, miałem wątpliwości, teraz się ich pozbyłem.
Wyjaśnił mi Pan jeszcze raz, zostając wysoko oceniony przez pana Brodę. Pozdrawiam obu
panów.
Twierdzicie więc obaj, że ja,WYSUWAJĄC postulaty dla usprawnienia (zmiany, powiedzmy,
rewolucyjnej, ale nie mnie sądzić :) ) architektury analiz biznesowych, wynikające z
naszego wieloletniego doświadczenia, PRZEKRĘCAM rzeczywistość.

Twierdzenie, że BI to przyczyna wszelkiego zła to przekręcanie rzeczywistości.

Gdzie ja coś takiego napisałem? Proszę o cytat. Albo przeprosiny :)
Ja twierdzę tylko, że architektura analiz, w której elementem jest BI JEST ZŁA. Czy BI jest
przyczyną?
Hmm. W jamś sensie pewnie tak. Ale to już jest oddzielna historia. Przyłącza się Pan do
propozycji wątku architektonicznego? :)

No i te łapówki. Już wiem, to nie mnie Pan je zarzuca, Pan się obraził na Wojtka.
Nie mam obowiązku śledzenia wszystkich Pańskich wypowiedzi, gdyby Pan nie robił ciągle
wycieczek osobistych, w czym zagustował również Pana zwolennik, lepiej by się nam
rozmawiało.

Jakiś przykład tych "wycieczek" ? Bo zwykle cytuję czyjąś wypowiedź i do niej się odnoszę.

Przepraszam, ale to było do pana L. Do Pana tylko o tyle, że Pan go poparł. A on robi wycieczki,
to chyba poza dyskusją? I co Pan na to?

I teraz pytam Pana (to może będzie korzyść, że się od Pana dowiem, nie posądzony o nowe
"zbrodnie"): Komu by to przeszkadzało, żeby oprócz genialnych wynalazków BI (które są
wykorzystywane w .... hmmm ...w pewnym zakresie) udostępniono by widoki danych dla
Excela, zamiast robić exporty?

Jestem za. W tym temacie większość BI daj ciała.

Super. Jest Pan już blisko, żeby popierać architekturę SOA. A to ci siurpryza.
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Pozdrawiam

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:15

Generalnie widzę poważny problem z rozumieniem treści i wyciąganiem wniosków, więc przejdę
na trochę inny poziom. Może będzie łatwiej.

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

To raczej Pan nie zrozumiał o czym pisałem.

Ależ oczywiście, miałem wątpliwości, teraz się ich pozbyłem.
Wyjaśnił mi Pan jeszcze raz, zostając wysoko oceniony przez pana Brodę. Pozdrawiam obu
panów.
Twierdzicie więc obaj, że ja,WYSUWAJĄC postulaty dla usprawnienia (zmiany, powiedzmy,
rewolucyjnej, ale nie mnie sądzić :) ) architektury analiz biznesowych, wynikające z naszego
wieloletniego doświadczenia, PRZEKRĘCAM rzeczywistość.

To faktycznie oryginalna teza. Gratuluję.
To mi przypomina oskarżenia o podważanie sojuszy, albo o oczernianie ustroju. Panowie są
młodzi, to pewnie nie pamiętają.
Wybaczcie Panowie, to mnie trochę rozśmieszyło. Zawsze dobrze rozładować trochę
atmosferę.
No i te łapówki. Już wiem, to nie mnie Pan je zarzuca, Pan się obraził na Wojtka.
Nie mam obowiązku śledzenia wszystkich Pańskich wypowiedzi, gdyby Pan nie robił ciągle
wycieczek osobistych, w czym zagustował również Pana zwolennik, lepiej by się nam
rozmawiało.

Pan napisać, że być obserwator. Stąd być wniosek, że Pan obserwować/czytać ta dyskusja. Ja
przepraszać, że Panu wierzyć.

Ja się nie obrażać na nikt. Ja dziękować za świetna zabawa.

(...)
Sugeruje Pan, że dostawca BI powinien głównie udostępniać hurtownię danych, poprzez

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 126 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/126

8 z 25 2012-11-15 17:09



dostęp do tabel.

Tak, to dokładnie POSTULUJĘ. Ale nie znaczy to, że udostępnienie widoków biznesowych
wyczerpuje ofertę producentów BI. Jak mają coś jeszcze do zaoferowania, to niech oferują!
Notabene, zarówno SAP, jak i znany Panu Comarch oferują widoki biznesowe.
SAP robi to w ten sposób, żeby broń Boże nie można było skorzystać z tego w architekturze
SOA (nasz postulat) tylko przez jego generator raportów.
Oczywiście ten generator jest tak toporny, że i tak wszystko kończy się eksportami
do Excela.
Egeria (zna Pan?) daje też export do Excela, ale tam można zorganizować przetwarzanie w
ten sposób, że architektura SOA jest możliwa poprzez automatyczne tworzenie DMA
funkcjonalnością batchowych zrzutów płaskich tabel w kilku popularnych formatach, do
których ustanawia się dostęp np. przez ODBC.

Mało tego: Egeria ma nawet przewidzianą specjalną konfigurację dla klienta "spoza systemu",
który może odpytywać bazę przez ODBC albo przez OLE DB, ale prawie nikt o tym nie wie, a
już zwłaszcza nie wie tego firmowy informatyk (definicja: facet odpowiedzialny za kontakty z
dostawcą systemu transakcyjnego, albo BI, który rozumie mniej więcej, co to jest baza
danych, ale się do tego miesza dopiero wtedy, jak baza siada. Wtedy realizuje przesłane przez
serwisantów skrypty do jej naprawy. Czy już teraz da mi Pan spokój z tą definicją? :) )

Może chociaż Pan o tym wie?
I teraz pytam Pana (to może będzie korzyść, że się od Pana dowiem, nie posądzony o nowe
"zbrodnie"): Komu by to przeszkadzało, żeby oprócz genialnych wynalazków BI (które są
wykorzystywane w .... hmmm ...w pewnym zakresie) udostępniono by widoki danych dla
Excela, zamiast robić exporty?

Przeszkody są dwie:
1) Niewiedza, że Excel sobie poradzi nie tylko jako producent "bałaganu", czy jak to my
mówimy exceliozy, ale jako integralny, pełnpprawny element środowiska analiz. Kiedy raport
po zdefiniowaniu wystarczy odświeżyć przez jedno kliknięcie.
Z nią walczymy szkoląc w profesjonalnym użytkowaniu Excela
2) Postawa dostawców BI zazdrośnie strzegących dostępu do baz. I proszę teraz (jak to Pan
wdzięcznie i uprzejmie określa?) nie przekręcać rzeczywistości. Tak właśnie jest. Jest to
grzech utrudniania klientowi uzyskania korzyści, z niskich pobudek. Takie są fakty, drogi
Panie. Ale nie podam adresu nawet na mękach. Musi Pan sam sprawdzić. No tak, ale skoro
Pan odrzuca samą ideę? Marne szanse.

Pan zapomnieć napisać, kiedy powstać Egeria. Pan wtedy połączyć to z to zdanie:
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Próba wmawiania innym, że można zmienić rzeczywistość i niedostrzeganie, że koncepcje

lansowane przez Panów już były to próba przekręcenia tejże rzeczywistości.

Pan wtedy zrozumieć - to już być. ComArch od tego odejść. Pan się zastanowić dlaczego odejść
od koncepcja, która być dobra. Bo może ona nie być dobra?

Wychodzę z prostego założenia - klient ma bałagan więc potrzebuje go ogarnąć. Ja jestem
po to żeby mu pomóc. Jeżeli nie umiem tego zrobić tzn. że odniosłem porażkę. Nie
tłumaczę się.

Gratuluję. Nie mam nic do dodania. Ze mną jest tak samo. No to żeśmy ponapinali muskuły.
:)

Pan twierdzić, że nie móc przeskoczyć problem uprawnień i zgadzać się ze mną, że to być Pana
porażka?

Jak wyżej. Oczywiste jest, że klient ma problem i przychodzi do Pana. Jeżeli upraszcza Pan
problem tylko do problemu raportów to strasznie płytko podchodzi Pan do swoich klientów.

Jak wyżej. Moi klienci są zadowoleni. Może im Pan zrobi jakiś audyt i im uświadomi, że jednak
nie są szczęśliwi? A Pan zarobi?

Ja nie robić audyt. Czy w połączeniu z tym co wyżej Pana klienci być zadowoleni mimo Pana
porażka?

Napisałem wyżej. Próba wmawiania innym, że można zmienić rzeczywistość i
niedostrzeganie, że koncepcje lansowane przez Panów już były to próba przekręcenia tejże
rzeczywistości.

Koncepcje lansowane przez nas może i były, ale architektura SOA jest najlepsza :) I jest tam,
gdzie my ją wdrożyliśmy. A tam, gdzie przychodzimy, jej nie ma.

Notabene, w pewnym sensie Pan ma rację.

Microsoft, który w latach dziewięćdziesiatych opracował koncepcję Excela z dodatkiem MS
Query, a w 2000 dodając OLAP w pudełku za 500 dolarów, kiedy OLAPy kosztowały majątek
na pewno zatrudnił łebskiego faceta. Chciałbym go kiedyś spotkać. Na pewno by nam przybił
piatke.
Gdyby on to certyfikował, na pewno w Polsce by powiedzieli, że to jest najlepsze.
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Zupełnie, jak w "Panu Tadeuszu": Co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Teraz przeszło na
Amerykanów.
Ale na pewno już tam nie pracuje i firma zapomniała o swoich własnych koncepcjach. W Polsce
nie ma z kim o tym gadać.

Nasi kursanci, użytkownicy SAP, Business Object, BI Comarch i tutti quanti zawsze, no prawie,
przecierają oczy i stawiają nam piwo.
Często, fakt, mówią: To ode mnie nie zależy. Fajnie by było, ale zostaną mi pewnie przeklejki.

Ja dzisiaj podpisać umowa u klient, który mieć i BI ComArch i 5 analityk do sklejania Exceli
(zgodnie z teoria Pana kolega - każdy analityk widzieć tylko co on potrzebować. Być problem bo
prezes potrzebować wszysko). Oni nie być zadowoleni ani z tego ani z tego. Może być czas
wyciągnąć wniosek, że ja nigdzie nie pisać, że Excel być zawsze zły i BI być zawsze dobry. Pana
kolega i Pan twierdzić, że BI być zawsze zły. To nie być prawda. Żaden producent BI nie mówić
jak Pan zmieniać AFIN. Pan mówić wszyscy co oni mają robić. Pan dostrzegać różnica? Pan robić
swoje, producent BI swoje. Nie atakować się, bo to nie być fair. Pan rozumieć?

Rewolucja nie jest rewolucją dlatego, że autor tak o niej mówił. Czy coś jest rewolucja, lub
przewrotem kopernikańskim, decydują obiektywne fakty. Jakie Pan ma na poparcie swoich
twierdzeń?

Jeszcze raz odsyłam do tekstu. Tam są argumenty i fakty. I tak za dużo tu napisałem.
Pozdrawiam. Życzę więcej otwartości na nowe idee. Może się Pan obudzić, jak już wszyscy tak
będą robić :)

Pana kolega twierdzić, że Panów idea mieć 15 lat. Panowie się dogadać i opracować jedno
stanowisko. A może Pan twierdzić, że produkt mieć 15 lat i być nowy, zwłaszcza w IT?

Ja jeszcze raz poprosić o niezależne źródła. Jak ja chcieć poczytać Pana blog i o nim rozmawiać,
ja albo wpisywać się w komentarz, albo założyć specjalny wątek. Pan przyjść tutaj na forum co
oznaczać, że Pan chcieć tutaj dyskutować. Pan chcieć zrobić sobie reklama blog Pan przewinąć
strona na dół i wybrać drugi link po prawa strona.

Pan zapomnieć odnieść się do jedna, testowa kwestia z Pana blog - jak zmienić wymagania i
oczekiwania od system BI i on nadal być BI? To być kolejna własna definicja? Jak ta z hurtownia
danych?

Pan traktować treść tej wypowiedzi poważnie, formę nie.
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Robert Woźniak
Architekt DWH,
BI,
ETL, analityk.

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:52

Panie Wojciechu przepraszam, że się wtrącam ... ja tylko do Pana Krzysztofa o założenie tego
wątku architektonicznego. Tylko proszę o taki wątek bez wstępnej hipotezy do udowadniania.

Natomiast jeszcze jedno chciałbym zrozumieć w tym całym Pańskim SOA rozumianym jako
"excelocentryczna architekturę analiz, określoną skrótem SOA". W linku, który Pan podał:
http://excelambitny.blogspot.com/
Na pierwszej stronie opisuje Pan dlaczego najczęściej duże projekty informatyczne (chodzi o
długość trwania) kończą się porażką. I w zasadzie nie ma znaczenia czy to projekt związany z
hurtownią czy z czymś innym. Tutaj się z Panem w tym temacie zgadzam w 100%, sam takie
projekty widziałem, przeżyłem i słyszałem o takich od znajomych czyli widocznie wszystko się
zgadza. Natomiast nie wiem dlaczego Pan wplata w wątek źle dobranego sposobu prowadzenia
projektu EXCELa jako jeden z cudownych leków na ten problem?

Co do reszty postulatów do praktyki korporacyjnej to się zgadzam. Nie wplątywałbym tylko tam
tego excela bo to jakoś tak nie ładnie wygląda (tak jakoś pachnie afinizmem). Może ktoś woli
używać OpenOffica albo czystego SQLa albo produktów innych firm nawet już tak nie lubianego
BO.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 23:52

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Gdzie ja coś takiego napisałem? Proszę o cytat. Albo przeprosiny :)
Ja twierdzę tylko, że architektura analiz, w której elementem jest BI JEST ZŁA. Czy BI jest
przyczyną?
Hmm. W jamś sensie pewnie tak. Ale to już jest oddzielna historia. Przyłącza się Pan do
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Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

propozycji wątku architektonicznego? :)

Skrót myślowy. Miałem na myśli dokładnie architekturę.

Przepraszam, ale to było do pana L. Do Pana tylko o tyle, że Pan go poparł. A on robi
wycieczki, to chyba poza dyskusją? I co Pan na to?

Poparłem sens wypowiedzi, a nie ewentualne wycieczki. Nie da się "lajkować" elementów danego
postu.

Super. Jest Pan już blisko, żeby popierać architekturę SOA. A to ci siurpryza.

To, że lubię piwo i kiełbaski nie oznacza z automatu, że jestem wielkim fanem Niemców.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 03:52

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Gdzie ja coś takiego napisałem? Proszę o cytat. Albo przeprosiny :)
Ja twierdzę tylko, że architektura analiz, w której elementem jest BI JEST ZŁA. Czy BI jest
przyczyną?
Hmm. W jamś sensie pewnie tak. Ale to już jest oddzielna historia. Przyłącza się Pan do
propozycji wątku architektonicznego? :)

Skrót myślowy. Miałem na myśli dokładnie architekturę.

No cóż. Pora chyba kończyć dyskusję. Pana zamiłowanie do kiełbasek Pana Łukasza i Pana skróty
myślowe, które mają być uzasadnieniem, że krytyka architektury środowiska analiz jest
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Krzysztof
Rumiński

przekręcaniem rzeczywistości (w domyśle - narusza sojusze producentów BI z ich firmami
partnerskimi :) ) skłania mnie do sądu, że powinienem opuścić Wasze wytworne towarzystwo.
Proszę mnie nie odprowadzać. I proszę pożegnać ode mnie pana Ł., który objawił nagle talenty
"rządowego" kabareciarza.

Jeśli tu będę wpadał, nie musi mnie Pan zauważać. Jeśli jednak uzna Pan za stosowne
komentować moje wypowiedzi, proszę mi nie mieć za złe, że nie odpowiem.
Życzę wielu sukcesów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:00

Jakie, kur.a, kończyć???

Robo Wywałka użył słowa "przepraszam" (to znaczy, że szykuje jakiś ataczek poważniejszy - na
razie "wkręca")
Andrzej Carbonowy "uprzejmie zaprasza" (znaczy kręci, jak tu się mnie pozbyć i wciskać, co ja
powiedziałem, albo w czym to ja się tam z nim nie zgodziłem)
Łukasz wreszcie zaczął gaworzyć na swoim poziomie (znaczy już z nim nie pogadamy,
przynajmniej przez chwilę)
Sławek kuma SOA, ale nie może zdzierżyć, że, uważając się za wybitnego pisarza, pisze...
"prozą".
Doktor Folklor i Stefek Burczymucha wpadają radośnie co czas jakiś ożywić to śnięte
towarzystwo...
Ja już tańczę i śpiewam, żebyśta się nie rozeszli sprzed sceny w naszym podłym miasteczku...

A Wy chcecie kończyć? Taż to dopiero druga ćwiartka naszego dekamilenium. Palnijcie się w te
mediumy Waszej biznesowej inteligencji, znaczy się - główki!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:16

Andrzej O.:

Każdy BI, z którym miałem do czynienia daje analitykom możliwość modyfikacji metadanych -
zwykle zapotrzebowanie wychodzi od analityka, który wprowadza je w BI, zaś IT podpina
zasilenia.
Wsparcie techniczne ze strony firmy wdrożeniowej często polega na pomocy użytkownikowi,
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BI specjalista który to wykonuje, ale napotkał na jakiś problem.

Mam zupełnie inne doświadczenia.
"Wsparcie techniczne" polega na żądaniu od wnioskodawcy wniosków na piśmie w sprawach
elementarnych, które w architekturze SOA w ogóle nie miałyby miejsca.
I żądaniu za ich realizację opłat wielkości dobrego samochodziku.
Oczywiście tu "przekręcam rzeczywistość' (oszczędzę już moim Szanownym Adwersarzom
wysiłku zaznaczenia tego). To może przykład skrajny, ale RZECZYWISTY.
Natomiast norma jest zawsze taka: zbyt długi proces wprowadzania zmian. I zaanagażowanie
zbyt wielu wysoko płatnych ludzi w proces elementarny. Jest to typowe "rozwiazywanie
problemów nie znanych w innym ustroju."

To co architektura SOA chce wprowadzić to metodę budowania od dołu

Panie Andrzeju, wyjaśnijmy sobie wreszcie podstawy, bo wydaje mi się, że możemy się inaczej
zgubić tak, jak w nieudanej dyskusji z panami Ł i B.
Jedna z definicji architektury, który chyba w naszym wypadku ma najlepsze zastosowanie brzmi:
"Architektura zajmuje się organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka"

Mutatis mutandis, - w dziedzinie zwanej BI, (a nie, jak błednie przyjmują uparcie niektórzy
dyskutanci, w dziedzinie wdrażania tzw. systemów BI - bo to zupełnie co innego) architektura
zajmuje się organizowaniem środowiska informatycznego do celów analizy biznesowej.

A więc "architektura", jako część sztuki informatycznej nie dotyczy procesu budowy i kolejności
jego elementów. To raczej jest domeną sztuki projektowania procesów i technologii
informatycznych.

Architektura zajmuje się wzajemnym usytuowaniem elementów środowiska analiz względem
siebie, hierarchią i kierunkiem przepływu danych. Czyli najpierw projekt osiedla, rezydencji,
domu, pokoju bawialnego. Potem projekt i konstrukcja składowych elementów. I technologia.

Jeśli architekt zepsuje swoją robotę, na nic wysiłki jego kolegów, którzy go chcą zrealizować.
Tutejsze dyskusje, na ile je prześledziłem często przypominają obronę złego architekta przez
murarzy, którzy zamiast drzwi, postawili ściankę działową. Bo tak było w planie.

O ile jednak od murarza można wymagać, żeby zorientował się, że od frontu powinny być drzwi,
bo to jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem, to okazuje się, że od niektórych pracowników i
partnerów nie można wymagac, żeby sine ira et studio dyskutowali o meritum a nie stosowali
wrzutki, żywcem z kabaretów prorządowych i dyskusji politycznych, gdzie się adwersarza flekuje
a nie wykazuje ciekawość świata, prawdy i cudzego doświadczenia.
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Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

ma to swoje zalety, bo można rozłożyć koszty na dłużej, ale i wady jak w budowaniu
superExcela - wiele rzeczy redundantnych i bardzo duże niebezpieczeństwo pominięcia na
wczesnym etapie istotnych założeń, co może być w efekcie fatalne skutki.

Ten passus jest dla mnie w ogóle niezrozumiały. I ma on niewiele wspólnego z moim pojęciem o
architekturze SOA. Juz o tym do Pana pisałem, ale Pan albo nie doczytał, albo nie chce tego
przyjąć do wiadomości.
Jeszcze raz: problemy struktury baz danych wchodzących w wieloelementowy obiekt
obejmowany ogólnym pojęciem HD są wtórne wobec SOA.

Krótko: robimy wątek o architekturze SOA, czy nie?

Jeśli Pan w to nie wchodzi to ja się jeszcze zastanowię. Średnio mnie interesuje opędzanie się od
trolli.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 15.11.12 o godzinie 11:02

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:38

Wojciech Gardziński:

Jakie, kur.a, kończyć???

Robo Wywałka użył słowa "przepraszam" (to znaczy, że szykuje jakiś ataczek poważniejszy -
na razie "wkręca")
Andrzej Carbonowy "uprzejmie zaprasza" (znaczy kręci, jak tu się mnie pozbyć i wciskać, co ja
powiedziałem, albo w czym to ja się tam z nim nie zgodziłem)
Łukasz wreszcie zaczął gaworzyć na swoim poziomie (znaczy już z nim nie pogadamy,
przynajmniej przez chwilę)
Sławek kuma SOA, ale nie może zdzierżyć, że, uważając się za wybitnego pisarza, pisze...
"prozą".
Doktor Folklor i Stefek Burczymucha wpadają radośnie co czas jakiś ożywić to śnięte
towarzystwo...
Ja już tańczę i śpiewam, żebyśta się nie rozeszli sprzed sceny w naszym podłym miasteczku...

A Wy chcecie kończyć? Taż to dopiero druga ćwiartka naszego dekamilenium. Palnijcie się w
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pr...

te mediumy Waszej biznesowej inteligencji, znaczy się - główki!

Wojtek, spoko. Dodasz do pieca, to pogrzeję się przy ogniu i drewienko dorzucę. Ale z w/wym
Panami na razie nie gadam. Howgh.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 15.11.12 o godzinie 09:45

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:41

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

No cóż. Pora chyba kończyć dyskusję. Pana zamiłowanie do kiełbasek Pana Łukasza i Pana
skróty myślowe, które mają

A niedawno był Pan obrażony na prywatne wycieczki Pana Łukasza.

być uzasadnieniem, że krytyka architektury środowiska analiz jest przekręcaniem
rzeczywistości (w domyśle - narusza sojusze

Konstruktywna krytyka tak. Przytaczanie jednorazowych przypadków (Panu Wojciechowie często
się to zdarza), nie mających odzwierciedlenia w szerszym środowisku (każde wdrożenie BI jest
nieudanie, każdy użytkownik BI eksportuj dane do excela itd.)moim zdaniem pod krytykę nie
podpada.

producentów BI z ich firmami partnerskimi :) ) skłania mnie do sądu, że powinienem opuścić
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Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

Wasze wytworne towarzystwo.

Nie pracuję w firmie wdrażającej BI, ani nie jestem partnerem.
Wprost przeciwnie - naprawiam to co wdrożenia popsuły.

Proszę mnie nie odprowadzać. I proszę pożegnać ode mnie pana Ł., który objawił nagle
talenty "rządowego" kabareciarza.

Pana prawo. Dyskusja tu nie jest przymusem, choć osobiście żałuję, bo na pewno od osoby tak
doświadczonej jak Pan mógłbym sporo się nauczyć.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 10:20

Wojciech Gardziński:

Sławek kuma SOA, ale nie może zdzierżyć, że, uważając się za wybitnego pisarza, pisze...
"prozą".

Nigdy nie lubiłem wierszy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:22

Robert Woźniak:

Panie Wojciechu przepraszam, że się wtrącam ... ja tylko do Pana Krzysztofa o założenie tego
wątku architektonicznego. Tylko proszę o taki wątek bez wstępnej hipotezy do udowadniania.

Witem jeszcze jednego dyskutanta. Już z pewną obawą. Ale nie pozbawioną nadziei.
Przedstawia się Pan jako architekt, więc to budzi szacunek :)
Może przynajmniej z Panem nie będziemy tłukli paździerza :)

Dziekuję za zachętę. Jeszcze się zastanawiam. Czekam na stanowisko pana Andrzeja, który był
moim inspiratorem.
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Póki co, proszę wyjaśnić, dlaczego nie podoba sie Panu otwieranie wątku ze wstępną hipotezą?
Nie rozumiem...
Czyżby Pan mi proponował cos w rodzaju "Ogólna teoria wszystkiego ....ups architektury BI"?
Jestem na to za cienki. Ale Pan się przedstawia jako architekt, poszukam jakiegoś pańskiego,
architektonicznego wątku.

Natomiast jeszcze jedno chciałbym zrozumieć w tym całym Pańskim SOA rozumianym jako
"excelocentryczna architekturę analiz, określoną skrótem SOA". W linku, który Pan podał:
http://excelambitny.blogspot.com/
Na pierwszej stronie opisuje Pan dlaczego najczęściej duże projekty informatyczne (chodzi o
długość trwania) kończą się porażką. I w zasadzie nie ma znaczenia czy to projekt związany z
hurtownią czy z czymś innym. Tutaj się z Panem w tym temacie zgadzam w 100%, sam takie
projekty widziałem, przeżyłem i słyszałem o takich od znajomych czyli widocznie wszystko się
zgadza.

(...)

Co do reszty postulatów do praktyki korporacyjnej to się zgadzam.

Oprawię sobie to w ramki. Zwłaszcza w świetle trolloidalnych ataków na ten tekst. :)
I dodam te cytaty z podaniem źródła na moim blogu. Szkoda, że Pan tam tego sam nie napisał.
Ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby :)
Widać, że "między nami architektami" można przynajmniej uzgodnić, że w Polsce w zimie
występuje gołoledź.

Natomiast nie wiem dlaczego Pan wplata w wątek źle dobranego sposobu prowadzenia
projektu EXCELa jako jeden z cudownych leków na ten problem?

No cóż. Trzeba przewinąć blog parę wpisów niżej :)

Proszę Pana, ja tego nie wymyśliłem. Taka jest RZECZYWISTOŚĆ. Prawo Lisa Witalisa, pochodna
od Prawa Jana Brzechwy.
"I tak wszyscy skończymy w zupie.... ups .... w Excelu." :)

(...)

Nie wplątywałbym tylko tam tego excela bo to jakoś tak nie ładnie wygląda (tak jakoś pachnie
afinizmem). Może ktoś woli używać OpenOffica albo czystego SQLa albo produktów innych
firm nawet już tak nie lubianego BO.
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Łukasz
Domagalski

Boleję nad Pańską wrażliwościa. Faktycznie, ten Excel taki obciachowy. Rozumiem Pana bardzo
dobrze.
Business Object? Znamy, znamy. Uczciwie Panu powiem: Ja osobiście mam jak najgorsze
doświadczenia. Ale tam, gdzie znam, wdrażali jacyś studenci i nawet nieco lepsza architektura
nie pomogła. Wzywałem na audyt specjalistę z przedstawicielstwa BO na Polskę.
Z bomby poprawił efektywność o jakieś kilkaset procent. Ale to problemy kompetencji firm
wdrażających.
Spotkałem natomiast swojego byłego podwładnego, ważnego informatyka w jednym z banków.
(Mam dobrą rękę :)
Wychwalał pod niebiosy!
Ale jednak to był informatyk, nie analityk, więc tak do końca mu nie wierzę. Czy BO wygra z
Excelem? Koncepcję architektoniczną ma akurat dobrą.Ale, c zas, czas! to będzie musiał być BO
nr ileś tam.
Problem z funkcjonalnością frond endu, która nie dorównuje temu obciachowi, co to Pan wie, a ja
rozumiem.
Będzie musiał wygrać ze standardem a to bardzo trudne.
I z - mimo wszystko - efektywnością.
Dzisiaj - na moje oko - nie ma porównania. A co będzie za kilka lat? Nie jestem prorokiem.
Może całkiem co innego?

Czysty SQL? Chyba Pan żartuje. To może idźmy na całość i od razu w CSharp?
Narzędzie dla ludzi. Dla dziewczyn inteligentnych i z długimi nogami, ale najlepszych w klikaniu w
ikonki!
Nawet skrótów klawiszowych nie nauczą się, bo "kliknę szybciej".

Pozdrawiam architekta.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 15.11.12 o godzinie 10:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:24

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:
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ITdoors.pl

Sławomir Broda:

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Gdzie ja coś takiego napisałem? Proszę o cytat. Albo przeprosiny :)
Ja twierdzę tylko, że architektura analiz, w której elementem jest BI JEST ZŁA. Czy BI
jest przyczyną?
Hmm. W jamś sensie pewnie tak. Ale to już jest oddzielna historia. Przyłącza się Pan do
propozycji wątku architektonicznego? :)

Skrót myślowy. Miałem na myśli dokładnie architekturę.

No cóż. Pora chyba kończyć dyskusję. Pana zamiłowanie do kiełbasek Pana Łukasza i Pana
skróty myślowe, które mają być uzasadnieniem, że krytyka architektury środowiska analiz
jest przekręcaniem rzeczywistości (w domyśle - narusza sojusze producentów BI z ich firmami
partnerskimi :) ) skłania mnie do sądu, że powinienem opuścić Wasze wytworne towarzystwo.
Proszę mnie nie odprowadzać. I proszę pożegnać ode mnie pana Ł., który objawił nagle
talenty "rządowego" kabareciarza.

Jeśli tu będę wpadał, nie musi mnie Pan zauważać. Jeśli jednak uzna Pan za stosowne
komentować moje wypowiedzi, proszę mi nie mieć za złe, że nie odpowiem.
Życzę wielu sukcesów.

Ach....jakie to dla Panów typowe! Gdy trzeba odpowiedzieć na konkretne argumenty (data
stworzenia systemu Egeria czy niezależne poparcie swoich też) kończą Panowie dyskusję. Pan
Wojtek szuka kolejny miesiąc analityka, który poprze jego tezy. Pan się obraża. Nie łatwiej po
prostu napisać konkretne odpowiedzi?

Swoją drogą dziwne, że wycieczki kolegi Panu nie przeszkadzają. Uznałem, że skoro to Pański
kolega to w taki sposób Panowie, ze sobą rozmawiają. Czyżby to tylko taka kreacja na potrzeby
internetu? Może Pan to otwarcie przyzna? Panu W.G. brak odwagi, że to taki marketing na
najniższym poziomie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:50
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Robert Woźniak
Architekt DWH,
BI,
ETL, analityk.

My tu gadu-gadu, a SAP zaczyna hamletyzować

http://wp.download.idg.pl/sbwps/72a0b784bd39452c650a76...

Już jutro SOA będzie SAPa. Zgodzimy się?

PS
Na razie, to pitolenie w telewizji, bo chłopaki z SAP nie mają pomysłów.
Taka zajawka.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.11.12 o godzinie 11:09

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:06

Krzysztof Rumiński:

Robert Woźniak:

Panie Wojciechu przepraszam, że się wtrącam ... ja tylko do Pana Krzysztofa o założenie
tego wątku architektonicznego. Tylko proszę o taki wątek bez wstępnej hipotezy do
udowadniania.

Witem jeszcze jednego dyskutanta. Już z pewną obawą. Ale nie pozbawioną nadziei.
Przedstawia się Pan jako architekt, więc to budzi szacunek :)
Może przynajmniej z Panem nie będziemy tłukli paździerza :)

Dziekuję za zachętę. Jeszcze się zastanawiam. Czekam na stanowisko pana Andrzeja, który
był moim inspiratorem.
Póki co, proszę wyjaśnić, dlaczego nie podoba sie Panu otwieranie wątku ze wstępną
hipotezą?
Nie rozumiem...
Czyżby Pan mi proponował cos w rodzaju "Ogólna teoria wszystkiego ....ups architektury BI"?
Jestem na to za cienki. Ale Pan się przedstawia jako architekt, poszukam jakiegoś pańskiego,
architektonicznego wątku.
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Natomiast jeszcze jedno chciałbym zrozumieć w tym całym Pańskim SOA rozumianym jako
"excelocentryczna architekturę analiz, określoną skrótem SOA". W linku, który Pan podał:
http://excelambitny.blogspot.com/
Na pierwszej stronie opisuje Pan dlaczego najczęściej duże projekty informatyczne (chodzi o
długość trwania) kończą się porażką. I w zasadzie nie ma znaczenia czy to projekt związany
z hurtownią czy z czymś innym. Tutaj się z Panem w tym temacie zgadzam w 100%, sam
takie projekty widziałem, przeżyłem i słyszałem o takich od znajomych czyli widocznie
wszystko się zgadza.

(...)

Co do reszty postulatów do praktyki korporacyjnej to się zgadzam.

Oprawię sobie to w ramki. Zwłaszcza w świetle trolloidalnych ataków na ten tekst. :)
I dodam te cytaty z podaniem źródła na moim blogu. Szkoda, że Pan tam tego sam nie
napisał.
Ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby :)
Widać, że "między nami architektami" można przynajmniej uzgodnić, że w Polsce w zimie
występuje gołoledź.

Natomiast nie wiem dlaczego Pan wplata w wątek źle dobranego sposobu prowadzenia
projektu EXCELa jako jeden z cudownych leków na ten problem?

No cóż. Trzeba przewinąć blog parę wpisów niżej :)

Proszę Pana, ja tego nie wymyśliłem. Taka jest RZECZYWISTOŚĆ. Prawo Lisa Witalisa,
pochodna od Prawa Jana Brzechwy.
"I tak wszyscy skończymy w zupie.... ups .... w Excelu." :)

(...)

Nie wplątywałbym tylko tam tego excela bo to jakoś tak nie ładnie wygląda (tak jakoś
pachnie afinizmem). Może ktoś woli używać OpenOffica albo czystego SQLa albo produktów
innych firm nawet już tak nie lubianego BO.

Boleję nad Pańską wrażliwościa. Faktycznie, ten Excel taki obciachowy. Rozumiem Pana
bardzo dobrze.
Business Object? Znamy, znamy. Uczciwie Panu powiem: Ja osobiście mam jak najgorsze
doświadczenia. Ale tam, gdzie znam, wdrażali jacyś studenci i nawet nieco lepsza architektura
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nie pomogła. Wzywałem na audyt specjalistę z przedstawicielstwa BO na Polskę.
Z bomby poprawił efektywność o jakieś kilkaset procent. Ale to problemy kompetencji firm
wdrażających.
Spotkałem natomiast swojego byłego podwładnego, ważnego informatyka w jednym z
banków. (Mam dobrą rękę :)
Wychwalał pod niebiosy!
Ale jednak to był informatyk, nie analityk, więc tak do końca mu nie wierzę. Czy BO wygra z
Excelem? Koncepcję architektoniczną ma akurat dobrą.Ale, c zas, czas! to będzie musiał być
BO nr ileś tam.
Problem z funkcjonalnością frond endu, która nie dorównuje temu obciachowi, co to Pan wie, a
ja rozumiem.
Będzie musiał wygrać ze standardem a to bardzo trudne.
I z - mimo wszystko - efektywnością.
Dzisiaj - na moje oko - nie ma porównania. A co będzie za kilka lat? Nie jestem prorokiem.
Może całkiem co innego?

Czysty SQL? Chyba Pan żartuje. To może idźmy na całość i od razu w CSharp?
Narzędzie dla ludzi. Dla dziewczyn inteligentnych i z długimi nogami, ale najlepszych w
klikaniu w ikonki!
Nawet skrótów klawiszowych nie nauczą się, bo "kliknę szybciej".

Pozdrawiam architekta.

Ech, a już myślałem, że będzie konkretnie w paru zdaniach ... a tu płyniemy płyniemy. Gdzieś
Pan pisał do kogoś o jakieś argumenty... Dlatego chciałem osobny wątek na argumenty o
architekturze SOA w BIaju bez wstępnej hipotezy "Excel The King of SOA?". Niech ten excel w
rozmowie o architekturze się sam obroni lub będzie miał swojego orędownika w postaci np.
Panów Wojciecha i Pana.

Tak żeby nie było to przytoczę Pańską odpowiedź na moje pytanie:

Natomiast nie wiem dlaczego Pan wplata w wątek źle dobranego sposobu prowadzenia
projektu EXCELa jako jeden z cudownych leków na ten problem?

Odpowiedź:
"> Proszę Pana, ja tego nie wymyśliłem. Taka jest RZECZYWISTOŚĆ.

Prawo Lisa Witalisa, pochodna od Prawa Jana Brzechwy.
"I tak wszyscy skończymy w zupie.... ups .... w Excelu." :) "

Hmm czy przypadkiem Pan Wojtek oraz Krzysztof to nie te same osoby :) ?
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 122  123  124  125  126  127     Następna »

Natomiast nie poddaje się i jeszcze raz zapytam, co ma Excel Microsoftowy do problemów
wdrożenia systemu oraz metodyki prowadzenia projektu? Nawiązuje do:
http://excelambitny.blogspot.com/
Tylko proszę nie odpowiadać, że wspólna jest przecież Nazwa Strony WWW :) "excelambitny" :)

Żeby mniej więcej naprowadzić, to jeżeli ktoś by mnie zapytał to odpowiedział bym tak:
1. Excela można udostępnić albo użyć arkusza google i używać go do koordynowania projektu,
2. Widzę go w architekturze SOA jako narzędzie dla analityków danych (tworzących raporty i
zestawienia) oraz jako sam raport,
3. Widzę go w architekturze SOA jako narzędzie dla analityka-statystyka (chcę go oddzielić od
twórcy raportów),
4. Widzę go również jako interfejs do różnego rodzaju słowników,
5. Nie widzę go już jako źródło danych dla Hurtowni,
6. Nie widzę go kompletnie jako ETLa.

Więcej nie pamiętam, serdecznie za to żałuję :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:34
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