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Krzysztof Bokiej:

4. The user can make so many reports he can and want to (and the mistakes, too) (Learn
by mistakes and trials)

Zmieniłbym nazwę na Spredsheet-Based BI ;-)

Analiza danych ma wspomagać proces podejmowania decyzji. Właśnie w punkcie 4 pozwolił
Pan w sposób jawny na robienie błędów w analizach w podejściu SBBI. Czyli pozwala Pana na
błędy w rekomendacji. A to z kolei może nieść ze sobą finansowe konsekwencje.

Oczywiście. Robienie błędów to podstawa wszelkiej nauki.
Lepiej popełniać błędy i móc je poprawiać, niż (niby) nie popełniać błędów i nie móc ich
poprawiać (bo system to "klasowy biaj")
Nazwy nie zmieniamy. Arkusz jest tu narzędziem Self-Service-u, nie jego celem.

Ja bym się zastanowił nad takim podejściem mocno...

Ja już się nie zastanawiam. Chociaż do mnie też dawno temu przemawiały hasła "JWP" i też
robiłem "pulpity" w moim AFINIE - serio. Wyrosłem, czego też Panu i innym serdecznie (i to
naprawdę serdecznie) życzę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 11:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 11:41

Krzysztof Bokiej:

Zmieniłbym nazwę na Spredsheet-Based BI ;-)

Analiza danych ma wspomagać proces podejmowania decyzji. Właśnie w punkcie 4 pozwolił
Pan w sposób jawny na robienie błędów w analizach w podejściu SBBI. Czyli pozwala Pana na
błędy w rekomendacji. A to z kolei może nieść ze sobą finansowe konsekwencje.

Ja bym się zastanowił nad takim podejściem mocno...

Ja bym się tego punktu nie czepiał - to czy user zrobi błąd w raporcie czy konsultant n podstawie
błędnej definicji raportu przez usera... to jest raczej na korzyść SSBI :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 11:42

Andrzej O.:

Ja bym się tego punktu nie czepiał - to czy user zrobi błąd w raporcie czy konsultant n
podstawie błędnej definicji raportu przez usera... to jest raczej na korzyść SSBI :)

A ja będę się czepiał. To oficjalne przyzwolenie na robienie błędów.

I tu nie chodzi o to w jakim narzędziu, czy kto definiuje raport, czy robi go user, czy deweloper.
Jeżeli ktoś sobie klika w jakimś narzędziu i powychodziły mu bzdury i ktoś na tej podstawie
podjął decyzję, która była błędna i niosła za sobą finansowe konsekwencje, to ŹLE i tyle.

Uważam, że dawanie przyzwolenia na produkowanie błędnych analiz w jakimkolwiek podejściu
(czy się z nim zgadzam, czy nie) to błąd.

I jeszcze raz... gdzie tu jest ta korzyść SSBI w robieniu błędów?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 12:03

Andrzej O.:

Krzysztof Bokiej:

Ja bym się zastanowił nad takim podejściem mocno...

Ja bym się tego punktu nie czepiał - to czy user zrobi błąd w raporcie czy konsultant n
podstawie błędnej definicji raportu przez usera... to jest raczej na korzyść SSBI :)
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Oczywiście!
Tu dochodzi, zresztą, jeszcze kupa innych powodów:
Np. taki, że "user" zamawiając BI, jest na początku drogi swojego samorozwoju w temacie -
kupuje sobie więc zamrażarkę swojego spojrzenia na temat analiz, zwany SIWZ-em.
SSBI to nie jest program, produkt, rozwiązanie.
To idea rozwoju samego siebie (tzn. analityki firmowej) - na razie wypełnia ją Excel... król BI.
Czyż nie?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 12:03

Wojciech Gardziński:

Ja już się nie zastanawiam. Chociaż do mnie też dawno temu przemawiały hasła "JWP" i też
robiłem "pulpity" w moim AFINIE - serio. Wyrosłem, czego też Panu i innym serdecznie (i to
naprawdę serdecznie) życzę.

Nie chodzi o JWP i pulpity. Błagam Pana...

Kto płaci w sytuacji błędnie podejmowanych decyzji na podstawie bubli analityka? Organizacja.
Czasem nawet nie wie, że zapłaciła, bo błąd nie wyszedł na jaw. A mam wrażenie, że Pan lansuje
teraz podejście typu: No nic, zapłacicie, ale analityk się w końcu nauczy... Gorzej jak odejdzie, to
po nim kolejny się też w sumie będzie uczyć, ale trudno macie SBBI, to się musicie z tym liczyć.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 12:07

Krzysztof Bokiej:

Uważam, że dawanie przyzwolenia na produkowanie błędnych analiz w jakimkolwiek podejściu
(czy się z nim zgadzam, czy nie) to błąd.

To nie jest kwestia przyzwolenia - przyzwolenie byłoby wtedy gdyby nie wiązało się z uczeniem.
Rozumiem, że Pan proponuje by każdy analityk miał niańkę, która oceni każdą z jego
wystrzeliwanych co minutę analiz adhoc stwierdzając czy ją odpalić czy nie?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 12:10

Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Ja już się nie zastanawiam. Chociaż do mnie też dawno temu przemawiały hasła "JWP" i też
robiłem "pulpity" w moim AFINIE - serio. Wyrosłem, czego też Panu i innym serdecznie (i to
naprawdę serdecznie) życzę.

Nie chodzi o JWP i pulpity. Błagam Pana...

Kto płaci w sytuacji błędnie podejmowanych decyzji na podstawie bubli analityka?
Organizacja. Czasem nawet nie wie, że zapłaciła, bo błąd nie wyszedł na jaw. A mam
wrażenie, że Pan lansuje teraz podejście typu: No nic, zapłacicie, ale analityk się w końcu
nauczy... Gorzej jak odejdzie, to po nim kolejny się też w sumie będzie uczyć, ale trudno
macie SBBI, to się musicie z tym liczyć.

Ależ tak jest i nigdy nic tego nie zmieni. Analitycy są po to żeby analizować.
Co Pan myśli, że taki biaj rozwiązuje ten problem??? Nigdy!
Biaje tylko uzależniają, informacja zawsze powstaje w Excelu.
Biaje są tylko interfejsem bazodanowym pomiędzy ERPem i excelowym systemem
informacyjnym.

Może się Pan z tym zgadzać lub nie, podobnie jak ja, czy ktokolwiek inny.
Fakty.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 12:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 12:11

Wojciech Gardziński:

Ależ tak jest i nigdy nic tego nie zmieni. Analitycy są po to żeby analizować.

A nie po to, żeby popełniać błędy. Mi osobiście nie płacą za popełnianie błędów. Im też. I jak
byłem analitykiem to też mi za bzdury nie płacili.

Co Pan myśli, że taki biaj rozwiązuje ten problem??? Nigdy!
Biaje tylko uzależniają, informacja zawsze powstaje w Excelu.
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Biaje są tylko interfejsem bazodanowym pomiędzy ERPem i excelowym systemem
informacyjnym.

Nie zawsze. Ale nie o to mi chodziło.

Może się Pan z tym zgadzać lub nie, podobnie jak ja, czy ktokolwiek inny.
Fakty.

Faktem jest, że lansuje Pan teorię analizy, gdzie organizacja ma się zgodzić na opłacanie błędów
analityka. I to są fakty. A moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby się błędów ustrzec. I na
prawdę nie czepiam się teraz Excela. Bo w każdym narzędziu można popełnić błąd. Ale nikt
nigdzie na to jawnie nie pozwala, bo to zawsze jest źle.

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 12:24

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 12:19

Andrzej O.:

To nie jest kwestia przyzwolenia - przyzwolenie byłoby wtedy gdyby nie wiązało się z
uczeniem. Rozumiem, że Pan proponuje by każdy analityk miał niańkę, która oceni każdą z
jego wystrzeliwanych co minutę analiz adhoc stwierdzając czy ją odpalić czy nie?

Nie. Sugeruję, żeby analityk miał świadomość, że jak popełni błąd, to ktoś może za to zapłacić. A
nie sugeruję, żeby w taki sposób mówić analitykowi - ucz się na błędach, to nic, że ktoś zabuli, ty
się ucz.

Dla mnie EOT.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 12:23

Krzysztof Bokiej:

Faktem jest, że lansuje Pan teorię analizy, gdzie organizacja ma się zgodzić na opłacanie
błędów analityka. I to są fakty. A moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby się błędów
ustrzec. I na prawdę nie czepiam się teraz Excela. Bo w każdym narzędziu można popełnić
błąd. Ale nikt nigdy nie na to hjawnie nie pozwala, bo to zawsze jest źle.

Ależ ZAWSZE SIĘ NA TO POZWALA. Błędy i zachowania niestandardowe to największy motor
postępu - patrz pożary na wsiach, powodzie, niedoróbki prawne, EWOLUCJA GATUNKÓW, itp.
Pan chce zakupem BI zabetonować szczęście, które Pan dzisiaj uważa za szczęście. Jutro
szczęście będzie czymś innym - SSBI pozwoli się do niego płynnie dostosować (oczywiście z
bagażem tysiąca błędów po drodze), klienci BI dostaną ofertę "lepszego biaja" za dwa lata.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 12:26

Wojciech Gardziński:

Pan chce zakupem BI zabetonować szczęście, które Pan dzisiaj uważa za szczęście. Jutro
szczęście będzie czymś innym - SSBI pozwoli się do niego płynnie dostosować (oczywiście z
bagażem tysiąca błędów po drodze), klienci BI dostaną ofertę "lepszego biaja" za dwa lata.

Nie mam pojęcia jak Pan to wydedukował, ale ok. To mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że
dyskusja z Panem to strata czasu.

Bez odbioru.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |15.06.2011, 12:29

Krzysztof Bokiej:

To mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że dyskusja z Panem to strata czasu.

Bez odbioru.

Dziękuję. To najlepszy komplement dla mnie tutaj.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 12:31

Krzysztof Bokiej:
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Andrzej O.:

To nie jest kwestia przyzwolenia - przyzwolenie byłoby wtedy gdyby nie wiązało się z
uczeniem. Rozumiem, że Pan proponuje by każdy analityk miał niańkę, która oceni każdą z
jego wystrzeliwanych co minutę analiz adhoc stwierdzając czy ją odpalić czy nie?

Nie. Sugeruję, żeby analityk miał świadomość, że jak popełni błąd, to ktoś może za to
zapłacić. A nie sugeruję, żeby w taki sposób mówić analitykowi - ucz się na błędach, to nic, że
ktoś zabuli, ty się ucz.

Dla mnie EOT.

Dlatego są lepsi analitycy i gorsi.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 13:37

Dzięki http://bi.pl pooglądałem i posłuchałem sobie guru.
http://bi.pl/publications/art/71-wideorelacja-z-wyklad...

Guru - Ralph Kimball - nie gada głupot, co, szczerze mówiąc, trochę mnie zaskoczyło. Myślałem,
że to jeden z gości, co będą bredzić, że BI jest lekiem na całe zło, ale to widać domena naszych
nawiedzonych domorosłych nowicjuszy.
Parę lat temu tak było odmieniane słowo controlling - teraz BI, a tu Pan RK mówi:

If you are a business person ... you need own, POSSESS, the data warehouse...you

need understand the technology...

(na filmie - ok. 7:50 - 8:40)
Czyli to ANALITYK MA MIEĆ - POSIADAĆ WRĘCZ - HURTOWNIĘ DANYCH!
Ona ma być jego, a nie on ma być DODATKIEM do niej, drukarzem jej raportów!

To ja (analityk) mam określać, co jest w HD, nie jakiś informatyk albo student - konsultant
wiodącego dostawcy BI - to JA, użytkownik, pracownik informacyjny, określam, co MNIE
interesuje, jaka jest MOJA (MOJE) wersja (wersje) prawdy i ile ich jest, i dla jakich potrzeb one
są, i jak, i kiedy są potrzebne.
To JA ją tworzę i użytkuję, JA nią zarządzam, bo ona spełnia MOJE wymagania, a nie jakieś
wymyślne zasady zabezpieczeń pana informatyka albo dostawcy.
To JA, wreszcie, odpowiadam za jakość prezentowanej informacji, JA(!) nie jakiś raport, biaj,
jego producent, jego wdrożeniowiec, jakość wdrożenia i inne terefery biajowe.
JA. A hurtownia danych jest MOIM NARZĘDZIEM PRACY.

Self-service data warehouse (część Self-Service BI) - "Samoobsługowa hurtownia danych".

Brawo, Panie Kimball, może to do kogoś wreszcie dotrze.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 16:54

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 16:38

Wojciech Gardziński:

Gartner BI Summit: Wave the white flag on using Excel for business intelligence

(...)

Gartner analysts and BI managers said that efforts to stop Excel BI use in its tracks

were bound to fail. Their advice: Stop trying and make your peace with Excel as a

BI tool.

Ciekawe, czy teraz biajki polubią Excela? Moja prognoza - pokochają!
Będą się lovciać z WYSZUKAJ.PIONOWO, że hej!

Lovciamy, lovciamy...
http://www.goldenline.pl/forum/2448340/excel-pomoc/s/1...

Panie Adamie, Pan wraca do nas, ale już! ;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.06.2011, 10:56

Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

Gartner BI Summit: Wave the white flag on using Excel for business intelligence

(...)

Gartner analysts and BI managers said that efforts to stop Excel BI use in its

tracks were bound to fail. Their advice: Stop trying and make your peace with

Excel as a BI tool.

Ciekawe, czy teraz biajki polubią Excela? Moja prognoza - pokochają!
Będą się lovciać z WYSZUKAJ.PIONOWO, że hej!

Lovciamy, lovciamy...
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http://www.goldenline.pl/forum/2448340/excel-pomoc/s/1...

Panie Adamie, Pan wraca do nas, ale już! ;)

Ja nigdzie nie ucieklem. Obserwowalem tylko jak Pan zwietrzyl ten tysieczny post
i przyspieszyl nie ogladajac sie na nic. Jak spragnione GNU do wodopoju :)

Badacz powinien w takim momencie zachowac dystans i milczec. Zostalo mi to z dziecinstwa.
Lubilem lazic po drzewach i obserwowac ptaki :) Mozna do takiego spiewajacego wlasna
piosenke ptaka podejsc na metr i on nic nie zauwazy

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 16.06.11 o godzinie 11:52

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.06.2011, 11:22

Adam Kalinowski:

Ja nigdzie nie ucieklem. Obserwowalem tylko jak Pan zwietrzyl ten tysieczny post i
przyspieszyl nie ogladajac sie na nic. Jak spragnione GNU do wodopoju :)
Prawdziwy badacz nie powinien sie w takim momencie zachowac dystans i milczec. Zostalo mi
to z dziecinstwa. Lubilem lazic po drzewach i obserwowac ptaki :) Mozna do takiego
spiewajacego wlasna piosenke ptaka podejsc na metr i on nic nie zauwazy

Odzew pierwsza klasa!
Ale, Panie Admie, jam też złośnik :)

GNU to, przypominam, skrót dla GNU's Not Unix
http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU
Oj tak, linuxowcy bardzo tęsknią za wodopojem.

Prawdziwy badacz nie powinien sie w takim momencie zachowac dystans i milczec

Któż zrozumie?

Mozna do takiego spiewajacego wlasna piosenke ptaka podejsc na metr i on nic nie zauwazy

Jam tym ptakiem? Któż podchodzi?

(to taka odrobina dowcipu na naszej smutnej grupie)

P.S.

ten tysieczny post

A to rozumiem jako bardzo zakamuflowane gratulacje dla nas wszystkich tutaj. Pozwoli Pan że
się przyłączę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.06.11 o godzinie 11:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.06.2011, 11:38

To jak jest z tym wykresem (natezenie dzwieku, czas trwania, natezenie dzwieku, czas
trwania... slupki o szerokosciach rownych czasom trwania). Moze Pan cos wie? Jest gotowy typ
wykresu?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.06.2011, 12:01

Adam Kalinowski:

To jak jest z tym wykresem (natezenie dzwieku, czas trwania, natezenie dzwieku, czas
trwania... slupki o szerokosciach rownych czasom trwania). Moze Pan cos wie? Jest gotowy
typ wykresu?

Oczywiście, jak zobaczyłem Pana na tej grupie excelowej, wszedłem i się zastanowiłem.
Chce Pan pokazać trzy zmienne na wykresie
1. pracownik
2. natężenie dźwięku
3. czas jego trwania

Wykres XY? Bo bąbelkowy to jedna zmienna za dużo
Kombinacji szerokościami słupków się nie da bo są stałe dla danej zmiennej
(dobra, polovciamy się potem, bo mam sprawę na mieście)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/51
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

To jak jest z tym wykresem (natezenie dzwieku, czas trwania, natezenie dzwieku, czas
trwania... slupki o szerokosciach rownych czasom trwania). Moze Pan cos wie? Jest gotowy
typ wykresu?

Oczywiście, jak zobaczyłem Pana na tej grupie excelowej, wszedłem i się zastanowiłem.
Chce Pan pokazać trzy zmienne na wykresie
1. pracownik
2. natężenie dźwięku
3. czas jego trwania

Wykres XY? Bo bąbelkowy to jedna zmienna za dużo
Kombinacji szerokościami słupków się nie da bo są stałe dla danej zmiennej

Czy tam bylo napisane cos o pracowniku? Raczej potrzebny jest zwykly wykres slupkowy, dla
ktorego zrodlem bylaby podwojna seria danych: jedna liczba to wysokosc slupka, druga to jego
szerokosc.
Chodzi o standard dostepny z menu, bo VBA to nie sztuka. Zreszta nie ma na to czasu

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.06.2011, 12:59
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