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no i wyszlo szydlo z worka :)

http://m.technologie.gazeta.pl/internet/1,113033,13759...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 17:46

Stefan T.:

no i wyszlo szydlo z worka :)

http://m.technologie.gazeta.pl/internet/1,113033,13759...

Akurat ten błąd niewiele zmienia, bo w pominiętym zakresie dane są tylko dla Belgii - więc

faktycznie wyszło szydło z worka: dziennikarz łyknął to jak młody pelikan...

Ale formuły faktycznie bywają zdradliwe.

Można za to zajrzeć do BI google'a - szczególnie dla lat 1996-2010 widać gdzie są wzrosty, a

gdzie zadłużenie, więc nie jest to tylko kwestia excela. Natomiast jak wyciągane są wnioski o

jednej przyczynie zamiast korelacji (szczególnie zmniejszania zadłużenia i wzrostu i na odwrót) to

sam nie wiem.

http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...

Prawdę mówiąc nawet nie wiem jak to matematycznie, a nie opisowo, przeanalizować - pewnie

porównałbym wzrost PKB krajów z przedziałów $1000-$10k PKBb / 0%-30% zadłużenia oraz

$10k-$100k / 20%-80%

Najlepiej byłoby zrobić mapę termalną, ale to bez hurtowni danych jakaś mordęga.

A jest wiele powodów niskiego wzrostu PKB i PKB per capita, długo- i krótkoterminowych:

- zacofanie technologiczne

- mało efektywne praktyki rynkowe

- mechanizmy niskiej konkurencyjności

- droga i uciążliwa biurokracja

Zadłużenie budżetu jest akurat kwestia krótkoterminowa. Długoterminowe są raczej

nieuleczalne.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 22.04.13 o godzinie 21:58

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 18:23

widze ze Andrzej wzial moj ostatni wpis na powaznie.... wiec dla jasnosci: jaja sobie robie

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 19:23

Stefan T.:

widze ze Andrzej wzial moj ostatni wpis na powaznie.... wiec dla jasnosci: jaja sobie robie

ale to jest news w CNN! :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 19:25

A nie mówiłem...

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

ITki, przyjedźcie się dowartościować! Zaprosimy jakiegoś celebrytę (tu kontakt, jakbyście nie

znali: http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Strzelecki ), żeby się z workiem przespacerował

mimo, żebyście poczuli wiu wielkiego świata. No i, koniecznie, pogadamy o business intelligence,

koniecznie kufałkowym...
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Ależ świat biaja jest prosty - uwielbiam rzeczy proste!

A podobno kufałek miał w nim zrobić taką staszliwą rewolucję.

Przy biajowym golfie SAPano już 20 lat temu. Jeżeli nie wyszło im to na daszbordzie, to ten

kufałek chyba nie jest taki fajowy...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 08:11

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 09:37

Sławomir B.:

Seksowna inteligencja kolorowych obrazków z Kwejka jest domeną Pana Andrzeja Carbonowo-

Pomidorowo-Ceglano-PKBPercapitowskiego.

Startujecie w jakichś zawodach? Ja stawiam na Tolka Banana.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 09:46
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 10:33

"Struktura dupy" na daszborda biajowego - gotowiec

A ja też wstawię obrazek, bardzo prześmieszny.

Ale wstawiam go po to, żeby dać pole do popisu "arbitrom" - czyli od czasu do czasu

odwiedzającym i, oczywiście, krytykującym, oczywiście, wiadomo co i jak... (Ech, ten

mainstream, jest taki seksowny i tak dodaje odwagi...)

Więc...

(do mnie): "To skandal. Nic Pan nie ma do powiedzenia o systemach BI, więc tylko wstawia Pan

durne obrazki!!!! Skasować ten wątek!"

(do Was): "Ale, chłopcy, jesteście dowcipni! Tak trzymać! Ale fajne te Wasze obrazki, ale ten

głąb na pewno nie zrozumie ich głębi."

PS

Znaczy- nie, nie-gotowiec. Prawdziwy biaj zapewnia dodatkową funkcjonalność drążenia wgłąb...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.04.13 o godzinie 10:53

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 10:44

A wracając do głównego temat tego wątku.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 23.04.13 o godzinie 11:23

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 11:22

Wojciech G.:
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"Struktura dupy" na daszborda biajowego - gotowiec

A ja też wstawię obrazek, bardzo prześmieszny.

Obrazek jest ok... taka ostra satyra na daszbording....

Ale wstawiam go po to, żeby dać pole do popisu "arbitrom" - czyli od czasu do czasu

odwiedzającym i, oczywiście, krytykującym, oczywiście, wiadomo co i jak... (Ech, ten

mainstream, jest taki seksowny i tak dodaje odwagi...)

Więc...

(do mnie): "To skandal. Nic Pan nie ma do powiedzenia o systemach BI, więc tylko wstawia

Pan durne obrazki!!!! Skasować ten wątek!"

No pan nie przesadza... jak pan "sucharów" nie wciska to plusa daję! Z tą dupą byłoby nawet

fajne, ale patrz niżej...

(do Was): "Ale, chłopcy, jesteście dowcipni! Tak trzymać! Ale fajne te Wasze obrazki, ale ten

głąb na pewno nie zrozumie ich głębi."

PS

Znaczy- nie, nie-gotowiec. Prawdziwy biaj zapewnia dodatkową funkcjonalność drążenia

wgłąb...

No i tu (jak zwykle) jest już daleko poza bandą (bandy nie widać)...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:13

Stefan T.:

No i tu (jak zwykle) jest już daleko poza bandą (bandy nie widać)...

Uff, znowu udało mi się wykołować tę biajową bandę! Hurra.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 15:27

Wojciech G.:

Stefan T.:

No i tu (jak zwykle) jest już daleko poza bandą (bandy nie widać)...

Uff, znowu udało mi się wykołować tę biajową bandę! Hurra.

i znowu suchar...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:31

Andrzej O.:

http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...

Prawdę mówiąc nawet nie wiem jak to matematycznie, a nie opisowo, przeanalizować -

pewnie porównałbym wzrost PKB krajów z przedziałów $1000-$10k PKBb / 0%-30%

zadłużenia oraz $10k-$100k / 20%-80%

Najlepiej byłoby zrobić mapę termalną, ale to bez hurtowni danych jakaś mordęga.

No faktycznie mordęga... ze dwa dni zajęło przygotowanie danych i zrobienie wykresu

termalnego ze średnią z lat 1990-2011 - w PowerView, które ma animacje bąbelków do zrobienia
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Paweł Kiraga

Ekspert MS Office

w 5 sekund, mapa termalna ze zmiennymi skalami to powinien być standard...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 24.04.13 o godzinie 13:39

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 08:47

Andrzej O.:

Andrzej O.:

http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...

Prawdę mówiąc nawet nie wiem jak to matematycznie, a nie opisowo, przeanalizować -

pewnie porównałbym wzrost PKB krajów z przedziałów $1000-$10k PKBb / 0%-30%

zadłużenia oraz $10k-$100k / 20%-80%

Najlepiej byłoby zrobić mapę termalną, ale to bez hurtowni danych jakaś mordęga.

No faktycznie mordęga... ze dwa dni zajęło przygotowanie danych i zrobienie wykresu

termalnego ze średnią z lat 1990-2011 - w PowerView, które ma animacje bąbelków do

zrobienia w 5 sekund, mapa termalna ze zmiennymi skalami to powinien być standard...
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Brzydkie i nieczytelne te tabulki. Trzeba włożyć wysiłek, żeby poprawnie odczytywać dane.

Da się to zrobić bardziej czytelnie? :-P

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:29

Paweł K.:

Brzydkie i nieczytelne te tabulki. Trzeba włożyć wysiłek, żeby poprawnie odczytywać dane.

Da się to zrobić bardziej czytelnie? :-P

Klient nasz Pan!

Da się :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:09

Andrzej O.:

Van Gogh to czy Cezanne?

Ważne, że w Excelu. EKoBI.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:08

VII Kongres Business Intelligence

23-24.04.2013, Warszawa, Centrum Szkoleń i Konferencji, ul. Wolska 43

Już po raz 7. mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dorocznym, największym

spotkaniu ekspertów w zwiększaniu efektywności przedsiębiorstwa!

Więcej informacji w dziale "Konferencje".
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Link: https://bi.pl/notices/conference/36-vii-kongres-busines...

Ale MaCho pojechał...

(I gość, jak na moje zawołanie... piszę, że cienko, nazajutrz reakcja. Tak 3mać!

PS

Hehe, nawet linka niedziałającego zapodał... (ten powyżej)

http://bi.pl/publications/news/99-vii-kongres-business...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.04.13 o godzinie 23:21

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:16

Prawdziwek JotŻet walczy z Excelem.

http://www.goldenline.pl/forum/3249014/ms-office-to-sa...

Wielu sukcesów!

(Czyli nieważne, CO, ważne, W CZYM się coś robi. Pachnie biajowaniem na kilometr.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:46

Wojciech G.:

Prawdziwek JotŻet walczy z Excelem.

http://www.goldenline.pl/forum/3249014/ms-office-to-sa...

Wielu sukcesów!

(Czyli nieważne, CO, ważne, W CZYM się coś robi. Pachnie biajowaniem na kilometr.)

Otwarte pytanie to nie walka.

Office to nie tylko excel.

Temat dotyczy "wdrożeniowców", a nie Pana "uciśnionych analityków".

Gdy już Pan to "ogarnie" zachęcam do przeczytania całego artykułu.

http://www.modernanalyst.com/Resources/Articles/tabid/...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:35
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