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Szanowni
Dzisiaj nie mam za bardzo czasu na pogaduchy, więc zacznę od końca, a potem do caości.

Krzysztof Bokiej:

Panie Wojciechu, dlaczego Pan sobie nie potrafi wyobrazić świata, w którym Excel żyje w
symbiozie z innymi narzędziami bijaj?

Ja sobie nie wyobrażam? A tak, nie wyobrażam, bo widzę dokoła i to wszędzie!
Jest biaj, który eksportuje do Excela albo do csv, potem to ludzi importują (otwierają) w Excelu,
zapuszczają makra, potem linkują, vlukapują i JEST!
Wspaniały świat exceliozy JAK NAJBARDZIE W SYMBIOZIE z biajami.
Pozwólcie, że dalej będę zwalczał tę rozkosz.

Przecież Excel jest nieodłącznym elementem świata analitycznego.

jw.

Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo się lepiej do
pewnych rzeczy nadają)

Do sprzedaży się lepiej nadają, bo na pewno nie do użycia.

i częścią swoich funkcjonalności go wspierać. Zapomnijmy na chwilę o SAP.

Oj tak, popieram. Zapomnijmy.

Jest kupa innych narzędzi, tez darmowych...

Dajcie spokój z tą darmowością. Nie ma rzeczy darmowych. Są rzeczy warte cany i jej nie warte.
Biaje wskaźnik Cena/Efekt mają na tak horrendalnym poziomie, że excelki wymiatają, pomimo
eceliozy, bałaganu, problemów.
Wy mówicie, że biaj to samolot - duży, drogi, szybko i w ogóle fajnie
Ale 99,99% transportu odbywa sie inaczej. Mówicie - ale wszędzie na piechotę? Nosić te
wszystkie towary na plecach?
To wy nie dopuszczacie do siebie prostej prawdy, że można sobie sprawić rower (prawie
darmowe narzeędzie wspomagające własne nogi, albo, w razie dużo większych potrzeb -
samochód. 1000 razy tańszy od samolotu, a jak fajnie działa. A wy w kółko - kup samolot, kup
samolot...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.08.2011, 12:14

Wojciech Gardziński:

Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo się lepiej do
pewnych rzeczy nadają)

Do sprzedaży się lepiej nadają, bo na pewno nie do użycia.

Co za fanatyzm...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.08.2011, 17:17

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo się lepiej
do pewnych rzeczy nadają)

Do sprzedaży się lepiej nadają, bo na pewno nie do użycia.

Co za fanatyzm...

Fanatyzmem, proszę Szanownego Pana, jest nie zauważać 95% rzeczywistości.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |23.08.2011, 18:50
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Panie Wojciechu, z niecierpliwością czekam na Pana odpowiedzi dotyczące wątku "mojej" hd.
Bardzo mnie ciekawi Pańskie zdanie.

Wojciech Gardziński:

Panie Wojciechu, dlaczego Pan sobie nie potrafi wyobrazić świata, w którym Excel żyje w
symbiozie z innymi narzędziami bijaj?

Ja sobie nie wyobrażam? A tak, nie wyobrażam, bo widzę dokoła i to wszędzie!
Jest biaj, który eksportuje do Excela albo do csv, potem to ludzi importują (otwierają) w
Excelu, zapuszczają makra, potem linkują, vlukapują i JEST!
Wspaniały świat exceliozy JAK NAJBARDZIE W SYMBIOZIE z biajami.
Pozwólcie, że dalej będę zwalczał tę rozkosz.

Oczywiście, że Pan sobie nie wyobraża. Proszę sobie zobaczyć definicję symbiozy na wiki. Pan
uważa, że tylko Excel może przynosić korzyś - inne bijaje nie. A to nie prawda.

Przecież Excel jest nieodłącznym elementem świata analitycznego.

jw.

Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo się lepiej do
pewnych rzeczy nadają)

Do sprzedaży się lepiej nadają, bo na pewno nie do użycia.

Parafrazując Pana wypowiedź: Dla mnie do użycia się nadają, bo umiem.

Jest kupa innych narzędzi, tez darmowych...

Dajcie spokój z tą darmowością. Nie ma rzeczy darmowych. Są rzeczy warte cany i jej nie
warte. Biaje wskaźnik Cena/Efekt mają na tak horrendalnym poziomie, że excelki wymiatają,
pomimo eceliozy, bałaganu, problemów.

Ustaliliśmy, że licencje w ogólnym koszcie wdrożenia często stanowią małą część. Im większy
projekt tym mniejszą. A bijaje jako narzędzia często wdraża się przy okazji projektów DW. A hd
jak sam Pan stwierdza jest potrzebne i ważne.

Wy mówicie, że biaj to samolot - duży, drogi, szybko i w ogóle fajnie
Ale 99,99% transportu odbywa sie inaczej.

A z mojego doświadczenia właśnie większość korzysta z predefiniowanych raportów i nie używa
opcji eksportu do Excela. Może sporo analityków używa Excela. Ale jak już mówiłem, nie tylko
analitycy to użytkownicy bijajów.

Mówicie - ale wszędzie na piechotę? Nosić te wszystkie towary na plecach?
To wy nie dopuszczacie do siebie prostej prawdy, że można sobie sprawić rower (prawie
darmowe narzeędzie wspomagające własne nogi, albo, w razie dużo większych potrzeb -
samochód. 1000 razy tańszy od samolotu, a jak fajnie działa. A wy w kółko - kup samolot, kup
samolot...

Ale nikt nie mówi, żeby rezygnować z Excela. To Pan chce rezygnować ze wszystkiego co nie jest
Excelem. Tylko to korzystanie z Excela, które nosi znamiona choroby trzeba wyeliminować.

A zatem...
Co Pan proponuje? Odinstalować wszystko co nie jest Excelem, albo vba i co dalej? Oprzeć
wszystko na Excelu i vba? I każdy prosty raport predefiniowany klepać w vba. Czy może napisać
toola w vba do raportowania, który będzie lepszy od tych bijajów? To wtedy to dodatki vba
zaczną być horrendalnie drogie. I wrócimy do punktu wyjścia. Zacznie Pan walczyć z dodatkami
do raportowania i wszystkim co nie jest Afinem.

To jest właśnie ten moment gdzie ja nie wiem o co Panu chodzi. Pisze Pan - WSZYSCY korzystają
z Excela dlatego jest królem. Pisze Pan - WSZYSCY wdrażają horrendalnie drogie bijaje i to jest
źle. To w takim razie co jest wyznacznikiem. Skoro nie ufa Pan ocenie ekonomicznej firm, które
wdrażają jakieś oprogramowanie, to czemu pan ufa?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.08.2011, 21:04

Krzysztof Bokiej:

Panie Wojciechu, z niecierpliwością czekam na Pana odpowiedzi dotyczące wątku "mojej" hd.
Bardzo mnie ciekawi Pańskie zdanie.

Doczeka się Pan. Pan Łukasz też.
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Wojciech Gardziński:

Panie Wojciechu, dlaczego Pan sobie nie potrafi wyobrazić świata, w którym Excel żyje w
symbiozie z innymi narzędziami bijaj?

Pozwólcie, że dalej będę zwalczał tę rozkosz.

Oczywiście, że Pan sobie nie wyobraża. Proszę sobie zobaczyć definicję symbiozy na wiki. Pan
uważa, że tylko Excel może przynosić korzyś - inne bijaje nie. A to nie prawda.

Ojej, ojej...
Jestem oszołomem, ale nie aż takim, żeby nie dostrzegać realiów.
Biaj jest dobry w Coca Coli. Jeden produkt, koszty jasne jak słońce (reklama + koszty zmienne)
- liczy się tylko sprzedaż
Ale w realnym świecie, gdzie praktycznie wszystko jest zmienne, biaje są dyktatorami
informacji. Wszyscy omijają tych dyktatorów, jak mogą - Excelem.

Przecież Excel jest nieodłącznym elementem świata analitycznego.

jw.

Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo się lepiej
do pewnych rzeczy nadają)

Do sprzedaży się lepiej nadają, bo na pewno nie do użycia.

Parafrazując Pana wypowiedź: Dla mnie do użycia się nadają, bo umiem.

Pan może umie biaje (ja chyba też umiem, bo skoro robię, to chyba umiem), ale użytkownikcy-
analitycy umieją Excela. Ciut umieją, ale jak widać, wystarcza.

Jest kupa innych narzędzi, tez darmowych...

Dajcie spokój z tą darmowością. Nie ma rzeczy darmowych. Są rzeczy warte cany i jej nie
warte. Biaje wskaźnik Cena/Efekt mają na tak horrendalnym poziomie, że excelki
wymiatają, pomimo eceliozy, bałaganu, problemów.

Ustaliliśmy, że licencje w ogólnym koszcie wdrożenia często stanowią małą część. Im większy
projekt tym mniejszą. A bijaje jako narzędzia często wdraża się przy okazji projektów DW. A
hd jak sam Pan stwierdza jest potrzebne i ważne.

Panie Szanowny, to czym jest biaj wg Pana - klientem HD? Tak? Bo już nie kumam.
Biaje to dyktatorzy, którzy monopolizują system informacyjny. Mogę podać dziesiątki
przykładów, gdzie wdrożenie biaja zrobiło katastrofę - oddało przepływ informacji w ręcę... IT.
Proszę oddać władzę, gdzie Pan jeździ swoim samochodem w ręce mechaników samochodowych!

Wy mówicie, że biaj to samolot - duży, drogi, szybko i w ogóle fajnie
Ale 99,99% transportu odbywa sie inaczej.

A z mojego doświadczenia właśnie większość korzysta z predefiniowanych raportów i nie
używa opcji eksportu do Excela.

Ale jaja! Panie Krzysztofie, nie chcę Pana obrazić, ale skąd Pan spadł, z Księżyca?

Może sporo analityków używa Excela. Ale jak już mówiłem, nie tylko analitycy to użytkownicy
bijajów.

Nie, nie tylko. IT to główny użytkownik - biaje służą do jeżdżenia na Majorki na szkolenia.

Mówicie - ale wszędzie na piechotę? Nosić te wszystkie towary na plecach?
To wy nie dopuszczacie do siebie prostej prawdy, że można sobie sprawić rower (prawie
darmowe narzeędzie wspomagające własne nogi, albo, w razie dużo większych potrzeb -
samochód. 1000 razy tańszy od samolotu, a jak fajnie działa. A wy w kółko - kup samolot,
kup samolot...

Ale nikt nie mówi, żeby rezygnować z Excela. To Pan chce rezygnować ze wszystkiego co nie
jest Excelem. Tylko to korzystanie z Excela, które nosi znamiona choroby trzeba
wyeliminować.

Ale NIE DA się (SIC!) wyeliminować exceliozy bez eliminacji jej źródła - eksportów plikowych z
systemów ERP i biajów.

A zatem...
Co Pan proponuje? Odinstalować wszystko co nie jest Excelem, albo vba i co dalej?

Ależ absolutnie nie! Proszę mi podać jeden cytat ze mnie, gdzie piszę że Excel się nadaje jako
cokolwiek do transakcji i jako baza danych (poza budżetowaniem i podobnymi)

Oprzeć wszystko na Excelu i vba? I każdy prosty raport predefiniowany klepać w vba.

Pan mnie nie rozumie. Raporty się powinno robić FUNKCJAMI ARKUSZOWYMI na podstawie
połączeń z bazami danych, najlepiej (nie najlepiej - wyłącznie) już do tego przygotowanymi, czyli
HD
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Czy może napisać toola w vba do raportowania, który będzie lepszy od tych bijajów? To wtedy
to dodatki vba zaczną być horrendalnie drogie.

Nie, bo tu jest "demokracja", czy też jak kto woli - "rynek". Ale nie ma tego pos...ego monopolu,
gdzie gada się o szczęściu, a ludzie robią badziewie w podziemiu - dokładnie jak za komuny - w
telewizji szczęście, w sklepach kolejki.

I wrócimy do punktu wyjścia. Zacznie Pan walczyć z dodatkami do raportowania i wszystkim
co nie jest Afinem.

Daj Pan już spokój. Zarzut, że moje walki z biajami sa robione "pod AFINA" odpierałem już ze sto
razy (bo zawsze jak ktoś nie ma co powiedzieć, to mi to zarzuca) - bracia Wright nie propagowali
lotnictwa dlatego że mieli samolot, tylko dlatego że WIEDZIELI, że samolot LATA. Oczywiście nie
zaprzeczam, że oje poglądy na biaje wynikają z mojego doświadczenia, w tym handlowego -
wynikają, a jakże! Bezpośrednio wynikają - setki razy spotkałem się z ową paranoją - szczęście
w telewizji, kolejki w sklepach.

To jest właśnie ten moment gdzie ja nie wiem o co Panu chodzi. Pisze Pan - WSZYSCY
korzystają z Excela dlatego jest królem.

Jeżeli 99% używa Excela, 95% jako JEDYNEGO "biaja" to jak nie powiedzieć, że E. nie jest
najlepszy? Słowo "król" jest tu oczywiście przenośnią.

Pisze Pan - WSZYSCY wdrażają horrendalnie drogie bijaje

Na szczęście nie wszyscy. 95% nie.

i to jest źle. To w takim razie co jest wyznacznikiem. Skoro nie ufa Pan ocenie ekonomicznej
firm, które wdrażają jakieś oprogramowanie, to czemu pan ufa?

Ufam demokracji analityków. A ta jest tłamszona przez IT, przekupywane przez biaje.
I, być może nie jestem normalny (normalni nie widzą nic, poza czubkiem swojego nosa), ale to
mi się nie podoba.
A, jak to mawiał pewien mój profesorek ze studiów...
"If anything's going wrong be a politician and change it!"
Proszę mi wybaczyć, że nie jest mi to obojętne, naprawdę mi przykro.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.08.2011, 22:46

Najpierw p. Łukaszowi...
Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Co jest fajnego w Query? Pełnoprawny i banalnie prosty edytor dowolnych zapytać. NIE
ZNAM LEPSZEGO, accessowy się chowa od razu, te poważniejsze ETLowe (a, sorka,
zapomniałem, że nie mam o tym pojęcia) są zbyt skomplikowane.

Ja też nie chwytam o co ten zachwyt. Jakby pokazać ludziom, że takie same kreski się stawia
w świecie obiektów i tak samo łatwo wyciąga na xls za pomocą Live Office, to ktoś mający do
dyspozycji BO by tego Query w życiu nie odpalił.

Jakby miał... Czyli jakby zapłacił za wdrożenie bzdurnego SIWZu.
I "wyciąga na xls" - hehehe. Query od razu CIĄGNIE do xls, więc niech Pan schowa te Live Ofisy,
bo jeśli "tak samo łatwo", ale jednak trudniej, to są do bani.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.08.2011, 23:33

No i p. Krzysztofowi.
Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Załóżmy na chwilę, że autostrady są darmowe. Jeżeli chcemy dojechać do miejsca, gdzie
prowadzi autostrada, to po co w to samo miejsce budować kilka dróg wojewódzkich i
powiatowych.

A dlaczego zawsze, ale to zawsze utrzymuje się w hotelach puste miejsca, albo w
restauracjach stoliki z karteczką "zarezerwowane"? Bo największy zarobek i tzw. języczek
jest na tych właśnie "ostatnich miejscach". To jawne marnowanie zasobów w normalnej
sytuacji! Ale zycie nie jest "normalne" - zawsze są "wyjątki", które trzeba obsłużyć. Każdy
samochód ma nadmiar mocy w stosunku do "90 km/g". Po co? Przecież to jawne
marnotrastwo, itd.

Ja rozumiem pozostawienia sobie tych miejsc w celu osiągnięcia jakiejś specjalnej premii, czy
dodatkowej korzyści (zysku). Ale w przypadku zaproponowanej przez Pana architektury, to się
może okazać, że jedyne co mam na koniec dnia, to dodatkowy bałagan. I bazodanową
exceliozę.
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PO CO ludzie mają różne włosy, PO CO różne ubrania, charaktery?
Przecież LEPIEJ BY BYŁO, gdyby wszyscy mieli jasne włosy, niebieskie oczy, niebieskie mundurki.
Pana uwielbienie dla dyktatorów jest ogromne...

Zawsze opłaca się mieć coś dwu i więcej-torowo. główny strumień niech sobie leci tędy, a
tamtędy ad-hoci. I ciągłe wnioskowanie: co do głównego, a co do bocznego. Przyroda tak
robi i sie to bardzo sprawdza.

Toż to marnowanie zasobów. Zresztą każdy racjonalny kierowca w takiej sytuacji
wybierze autostradę.

Nieprawda, bo nie wszyscy uznają tę samą cechę za racjonalną.

Nie przekonuje mnie to.

Wiem. Za krótko Pan żyje.

Ja, gdybym zarządzał wielką organizację, zdecydowanie wolałbym 100 wersji excelków, niż
jedną jedynie słuszną wersję super-optymalną. Bo 100 wersji się ze sobą KŁÓCI, a z kłótni
wynikają tylko dobre rzeczy, nieprawdaż?

Po pierwsze, kłótnia może się okazać stratą czasu.

Może, ale w przyrodzie się OPŁACA. ZAWSZE SIĘ OPŁACA. Parlamenty są właśnie od tego.

Po drugie, to jak już kłótnia przyniesie coś dobrego, to tylko pod warunkiem, że do niej
dojdzie. Gorzej jak ktoś zasilając "swoją" hd, po swojemu dał ciała i to się nigdy nie wyda. To
jest grubsza sprawa.

Zawsze będą błędy. Ale największe wtedy, kiedy będzie monopol.

Zła demokracja jest lepsza od najlepszej dyktatury, choć może sprawiać wrażenie
chaotycznej, itp..
Idea JWP to właśnie taki totalitaryzm informacyjny.
Każda demokracja jest lepsza. Nawet tak kulawa jak excelioza w formie czystej - zresztą to
widać - 99% firm WYBIERA exceliozę.

Teraz jak rozumiem rozmawiamy o jednej hd (lub o wielu "moich"). I jak już ktoś koniecznie
musi robić WSZYSTKO w Excelu (pomijam teraz fakt, że są do pewnych aktywności lepsze
narzędzia), to niech robi. Tylko nie ma sensu utrzymywać kilka baz z tymi samymi danymi.

Nie twierdzę że WSZYSTKO MA BYĆ W EXCELU, ale raportowanie - tak.

Bo wtedy ponawiam pytania:
A kto zasila tą "MOJĄ" hurtownię? Kto dba, że jest zasilana poprawnie?

IT ma dbać o strumień główny, i WSPIERAĆ (SIC!!!) strumienie poboczne, wręcz do
poziomu doradztwa w HDA

No i moim zdaniem tu jest problem. Bo to nieracjonalne.

Dla Pana IT to pępek świata, bo jest Pan z IT. Dla użytkowników i firmy IT TO USŁUGA, nie
władca. Wiem, że Panu się to nie podoba, ale ja nie reprezentuję IT.

Z punktu widzenia IT, to nie ma sensu, bo po co utrzymywać te same dane w kilku miejscach?

PO CO dziewczyny noszą różne sukienki. Żeby Pan sobie wybrał tę (dziewczynę - sukienka to
opakowanie) która się podoba.

Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś przekształcenia, to zmiana powinna być robiona bezpośrednio
w "dużej" hd,

Jasne - nowe zlecenie dla IT przy każdym moim pomyśle. Ja sam wiem, że 90% owych
pomysłów jest złe i sam się chcę o tym przekonać.

a nie tworzyć od razu kolejną bazę... W tym kontekście IT ma racje, że umywa sobie ręce.
Też bym tak zrobił.

Wiem. Reprezentuje Pan IT.

I nawet jak jestem pewny, że "MOJA" jest poprawnie zasilana, tak jak będę pewny, że
"TWOJA" jest też poprawna? I kto decyduje, że to "MOJA" jest poprawna, a nie "TWOJA"
jak się nie daj Boże okaże, że mamy różne wnioski na podstawie tych samych danych
źródłowych?

Kłótnia źródłem wiedzy.

Zdarza się, ale jak do niej dojedzie. Ale często to strata czasu.

Często - tak.
"Demokracja to system fatalny, ale najlepszy, jaki znam."
Winston Churchil
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Co jest fajnego w Query? Pełnoprawny i banalnie prosty edytor dowolnych zapytać. NIE
ZNAM LEPSZEGO, accessowy się chowa od razu, te poważniejsze ETLowe (a, sorka,
zapomniałem, że nie mam o tym pojęcia) są zbyt skomplikowane.

Nawet jak używać BO (w sensie WebI) tylko do eksportu do xlsa, to i tak jest lepszy od query.
A jak ktoś ma trochę dobrej woli, to zobaczy, że w wielu kwestiach funkcjonalności excela
przebije. Ale też oczywiście nigdy nie będzie aż tak elastyczne - zgoda.

"Jak ktoś ma trochę dobrej woli, to zobaczy" - Niech Pan zacznie OD SIEBIE! I niech Pan wykaże
odrobinę dobrej woli.
"oczywiście nigdy nie będzie aż tak elastyczne" - nie, no, elastyczność to zaleta??? Panie
Krzysztofie...

To analitycy niestety często nie wiedzą czego chcą, nie dokształcają się i nie wiadomo
czego oczekują od kolejnych wdrażanych narzędzi.

Wie Pan, nie chcę tutaj kategorycznie, że ci be, tamci cacy, ale z mojego doświadczenia
dużo więcej minusików dostało by IT.

Jak analityk ma chociaż trochę woli nauki, to sobie sprawdzi samemu jak utworzyć
ODBC. A jak ma przekonanie, że pewne aspekty jego działalności można usprawnić, to
powinien za wszelką cenę to forsować.

Jeżeli wie, co forsować. A 95% nie wie, że jest na świecie coś takiego, jak ODBC.

Z jednej strony nie wie co to ODBC, a z drugiej ma być właścicielem "swojej" hd. To już w
ogóle ryzykowna zabawa...

Wie Pan jakim ryzykiem jest demokracja? Strasznym - patrz Hitler, Kaczory...

Dobra nie kłócę się z Panem czy Q jest słabe. Dla mnie nie jest, bo umiem.
Wiem natomiast o sposobie tworzenia analiz w BO - każda zmiana to kobyła, ogromna
praca, która czasami jest wysoce bezsensowna.
Wiele strumieni informacyjnych i te ktore się sprawdzają - do strumienia głównego - nigdy
odwrotnie! A normalnie jest najpierw SIWZ, potem strumień główny, "jedynie słuszny", a
potem standard - excelioza.

Zależy od zmiany, ale znowu Pan dramatyzuje. Inna kwestia, że jeżeli it miałoby wspierać i
doradzać każdej "mojej" hd, to by się niczym innym nie zajmowało.

Za to ma płacone. Za efektywność informacyjną firmy. Tylko, że, niestety, oddano Panom
certyfikantom władzę nad określaniem, co jest efektywne.

Proces zmiany by był permanentny. Bo jak w jednej kwestii komuś pomogę, to za chwilę
drugą bazę trzeba rozgrzebać. A jak bazy się co do zakresu informacyjnego prawie nie różnią,
to mogłem to wszystko zrobić w jednej "dużej" hd.

Ja nie przeczę sensowi "dużej". Ja nie chcę niszczyć autostrad - ja chcę tylko, żeby najpierw
budować małe dróżki i patrzeć, gdzie są korki. I tam gdzie są największe - budować autostrady.
A Pan chce budować autostrady według własnego widzimisię. Prostszej drogi do korupcji nie
znam.

Nie rozumiem dlaczego Pan ciągle o tych analitykach. Ile jest analityków w firmie
powiedzmy 100 osobowej. 2? 3? Przecież BI nie jest tylko dla analityków. Większość
użytkowników BI nie ma potrzeby dalszego obrabiania danych. Wystarczy, że zobaczy
podstawowe trendy i miary.

Nie znam analityka, który patrzy sie na trend i mu to styka. Znam za to setki (SETKI!)
którzy nie mogą się obrobić.

To ja nie piszę tu o analitykach. Z raportów korzystają też zwykli użytkownicy, którzy tylko
chcą wiedzieć co się dzieje z biznesem.

Yhm. Pulpitami. Nich Pan pojeździe samochodem gapiąc się tylko na swoje wskaźniki. Oczywiście
z zasłoniętą szybą, bo po co, skoro są wskaźniki, sorka, KPIs

I tych jest więcej, o wiele więcej. Więc opieranie architektury o potrzeby 2 analityków (którzy
nie wiedza co to ODBC na przykład),

To trzeba ich nauczyć. My (WG&KR, spółka autorska) np. to robimy ambitnie na szkoleniach. I
mamy średnią ocen 4,85 w skali 1-5 [Reklama]

gdy z raportów standardowych korzysta 50 zwykłych użytkowników moim zdaniem się nie
sprawdzi. Zrobi więcej złego niż dobrego.

Każdy dyktator tak mówi.

I znowu. To nie znaczy, że tych dwóch analityków nie może sobie różnymi narzędziami (na
przykład Excelem) odpytywać jednej "dużej" hd. Ale nie rozumiem, dlaczego mają te dane z
"dużej" hd gdzieś przekopiowywać i to jeszcze IT ma im w tej niecelowej pracy pomagać.

Wie Pan. Mamy w Polsce żubry - to takie zwierzątka. One wszystkie pochodzą z jakiejś ubogiej
linii genetycznej, bo coś tam (się nie znam)
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I jakie są problemy, jak dużo chorują, itp.
I, choć dobrze posiedzieć przy Żubrze [Reklama], to im jest coś cienkawo z tego powodu.
Zróżnicowanie genetyczne jest fajne, nawet pomimo, że czasami wychodzą takie koszmarki, jak
np. ja (Od tej pory każdy, kto mnie tu obrazi /bywało/, będzie tylko cieniasem i nie omieszkam
tego napomknąć.).

Większość użytkowników BI to klienci prostych, sparametryzowanych raportów.
Analitycy potrzebuję czegoś więcej - racja. Ale to jest garstka ludzi i nikt im przecież nie
zabrania korzystać z Excela.

Czyli excelioza jest OK?
ZAJŚ??? OD POCZĄTKU???

Panie Wojciechu, dlaczego Pan sobie nie potrafi wyobrazić świata, w którym Excel żyje w
symbiozie z innymi narzędziami bijaj? Przecież Excel jest nieodłącznym elementem świata
analitycznego. Ale są narzędzia, które mogą część jego funkcjonalności z korzyścią przejąć (bo
się lepiej do pewnych rzeczy nadają) i częścią swoich funkcjonalności go wspierać.
Zapomnijmy na chwilę o SAP. Jest kupa innych narzędzi, tez darmowych...

To już jest przerabiane w innym trybie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.08.11 o godzinie 00:05

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.08.2011, 23:54

Wojciech Gardziński:

Jakby miał... Czyli jakby zapłacił za wdrożenie bzdurnego SIWZu.

Cięgiem Pan biada, że mają BO i nic w nim nie robią... Zresztą sam Pan wcześniej rzekł, że nie
ma nic za darmochę.

I "wyciąga na xls" - hehehe. Query od razu CIĄGNIE do xls, więc niech Pan schowa te Live
Ofisy, bo jeśli "tak samo łatwo", ale jednak trudniej, to są do bani.

Robi się lepiej*, bo raz się klika połączenia między tabelami, później drag & drop do lewego
panelu i tylko ponazywać to sensownie. W Query klikaj każde połączenie za każdym razem, a
później poprawiaj to wszystko w iluś miejscach jak się ktoś pomylił w jednej kresce. Co więcej,
żeby poprawić, trzeba wiedzieć, że błąd jest. Znajdzie gościu błędną kreskę i co? Mailem do
każdego w firmie będzie spamował, że jest błąd i jak macie tak zrobione to poprawcie w swoich
Query? A co jak ktoś nie skuma tego maila lub zapomni, że tego złączenia użył? A jak wygląda
rozbudowa? Zmieni ktoś sobie podzapytanie, które zamiast jechać godzinę po bazie wykona się
w minutę i co? Trzyma dla siebie, czy znowu spamuje mailem? Nie lepiej doklepać to do świata
obiektów i wszyscy skorzystają...
Moim zdaniem lepiej skupić informację o strukturze bazy w jednym miejscu, niż się bawić w ileś
Query, które prędzej czy później się wymkną z pod kontroli i będzie Querylioza.
Później tylko odpalić xls i przeciągnąć co potrzeba. Od razu do xls z pominięciem raportu w BO i
eksportu z owego do xls. Tak jak na tym video:

*) lepiej nie jest synonimem łatwiej.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 00:30

Wojciech Gardziński:

Fanatyzmem, proszę Szanownego Pana, jest nie zauważać 95% rzeczywistości.
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Oto definicja z Wiki:
"Fanatyzm (łac. fanaticus - zagorzały, szalony) – postawa oraz zjawisko społeczne polegające na
ślepej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub
społecznych. Przejawem fanatyzmu jest skrajna nietolerancja wobec przedstawicieli odmiennych
poglądów."

Przez przypadek jedynie kliknąłem oznaczając Pańską wypowiedź jako wartościową, bo
większość z nich - jako człowiek faktycznie i naukowo zajmujący się analizą danych - uważam za
bezwartościowe, nacechowane fanatyzmem.

Może Pan sobie darować odpowiedź, gdyż jej treść jest już mi znana ponieważ bardzo łatwo ją
przewidzieć.

MB

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |24.08.2011, 09:05

Wojciech Gardziński:

Ale w realnym świecie, gdzie praktycznie wszystko jest zmienne, biaje są dyktatorami
informacji. Wszyscy omijają tych dyktatorów, jak mogą - Excelem.

Są rzeczy, które się nie zmieniają. Rzeczywiste przychody w danym miesiącu są stałe. Liczba
wystawionych faktur i ich wartość jest stała. Liczba odebranych telefonów i czasy połączeń w call
center w danym miesiącu jest stała. Te miary są w w hd faktami. Wie Pan dlaczego używa się
dla tych miar nazwy faktów? Bo są niezmienne i prawdziwe.

Jest kupa zjawisk, których raportowanie powtarza się miesiąc w miesiąc. I są narzędzia w
których takie raporty się projektuje i dzieli się nimi w bardzo łatwy sposób. Czy się to Panu
podoba, czy nie.

Jeżeli takie narzędzie sobie nie radzi z jakiegoś powodu (na przykład z braku wiedzy analityka
lub analiza jest nietypowa), to nikt nie zabrania korzystać z Excela.

Biaje to dyktatorzy, którzy monopolizują system informacyjny. Mogę podać dziesiątki
przykładów, gdzie wdrożenie biaja zrobiło katastrofę - oddało przepływ informacji w ręcę...
IT. Proszę oddać władzę, gdzie Pan jeździ swoim samochodem w ręce mechaników
samochodowych!

A ja mogę podać dziesiątki przykładów gdzie chorobliwe użycie Excela doprowadza do katastrofy.
I czego to dowodzi? Niczego. Błędne wdrożenie nie jest dla mnie argumentem.

A z mojego doświadczenia właśnie większość korzysta z predefiniowanych raportów i nie
używa opcji eksportu do Excela.

Ale jaja! Panie Krzysztofie, nie chcę Pana obrazić, ale skąd Pan spadł, z Księżyca?

No to dlaczego w krytyce bijaji odnośni się pan tylko do analityków. Bo nie potrafią, bo
eksportują, bo IT nie pomaga itp. Bijaje nie są tylko dla analityków i właśnie dla analityków
powstała opcja eksportu do xls. A to, że oni jej nadużywają to inna sprawa. Zawsze warto się
douczyć.

Ale nikt nie mówi, żeby rezygnować z Excela. To Pan chce rezygnować ze wszystkiego co
nie jest Excelem. Tylko to korzystanie z Excela, które nosi znamiona choroby trzeba
wyeliminować.

Ale NIE DA się (SIC!) wyeliminować exceliozy bez eliminacji jej źródła - eksportów plikowych z
systemów ERP i biajów.

Da się. Excel powinien służyć do tego, do czego został wymyślony. Czyli do analiz i kalkulacji, a
nie do standardowego raportowania i odpytywania bazy danych. Bo do robienia
przedefiniowanych raportów i robienia zapytań ad-hoc do hd są lepsze narzędzia.

Ok. Jak ktoś nie ma siana na nic innego niż Excel to ok. Niech sobie odpytuje tym query, albo
pisze raporty w vba. Ale i tak są narzędzia do tego lepsze.

A zatem...
Co Pan proponuje? Odinstalować wszystko co nie jest Excelem, albo vba i co dalej?

Ależ absolutnie nie! Proszę mi podać jeden cytat ze mnie, gdzie piszę że Excel się nadaje jako
cokolwiek do transakcji i jako baza danych (poza budżetowaniem i podobnymi)

Ale jedynym klientem hd ma być Excle i vba, tak?

Oprzeć wszystko na Excelu i vba? I każdy prosty raport predefiniowany klepać w vba.

Pan mnie nie rozumie. Raporty się powinno robić FUNKCJAMI ARKUSZOWYMI na podstawie
połączeń z bazami danych, najlepiej (nie najlepiej - wyłącznie) już do tego przygotowanymi,
czyli HD
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Excel nie daje tego z pudełka. A są narzędzia, z których łatwo odpyta się bazę danych i zrobi
wizualizację danych. A jak to za mało, to można zapisać w Excelu i obrabiać dalej. To co Pan
proponuje, to wymyślanie koła na nowo.

Pisze Pan - WSZYSCY wdrażają horrendalnie drogie bijaje

Na szczęście nie wszyscy. 95% nie.

No to w czym jest problem. Skoro nie wdrożyli bijaja, to znaczy, że dobrze im się pracuje z
Excelem. Albo nie wiedzą, że mogą pewne sprawy uprościć.

i to jest źle. To w takim razie co jest wyznacznikiem. Skoro nie ufa Pan ocenie
ekonomicznej firm, które wdrażają jakieś oprogramowanie, to czemu pan ufa?

Ufam demokracji analityków. A ta jest tłamszona przez IT, przekupywane przez biaje.

Analityków jest w organizacji garstka. W demokracji szanuje się wole większości.

###########################################

Uwaga ogólna. Niech Pan sobie daruje te poetyckie porównania do sukienek, żubrów,
parlamentów, demokracji i samochodów. Na każdy taki Pana twór mogę wymyślić odpowiednik
o zupełnie odwrotnym znaczeniu. Więc proszę o konkrety.

Ja rozumiem pozostawienia sobie tych miejsc w celu osiągnięcia jakiejś specjalnej premii,
czy dodatkowej korzyści (zysku). Ale w przypadku zaproponowanej przez Pana
architektury, to się może okazać, że jedyne co mam na koniec dnia, to dodatkowy bałagan.
I bazodanową exceliozę.

PO CO ludzie mają różne włosy, PO CO różne ubrania, charaktery?
Przecież LEPIEJ BY BYŁO, gdyby wszyscy mieli jasne włosy, niebieskie oczy, niebieskie
mundurki.
Pana uwielbienie dla dyktatorów jest ogromne...

To co Pan proponuje, to właśnie te same sukienki w kilku szafach. I to jest bez sensu.

Po pierwsze, kłótnia może się okazać stratą czasu.

Może, ale w przyrodzie się OPŁACA. ZAWSZE SIĘ OPŁACA. Parlamenty są właśnie od tego.

O ile do kłótni dojedzie. W pana modelu błędy na różnym etapie mogę nigdy nie wyjść na jaw.

Po drugie, to jak już kłótnia przyniesie coś dobrego, to tylko pod warunkiem, że do niej
dojdzie. Gorzej jak ktoś zasilając "swoją" hd, po swojemu dał ciała i to się nigdy nie wyda.
To jest grubsza sprawa.

Zawsze będą błędy. Ale największe wtedy, kiedy będzie monopol.

Ale jednym z etapów poprawnego wdrożenia hd są testy. A Pan Zbyszek z marketingu robiąc
"swoją" hd mógł tych testów nie przeprowadzić. Albo zrobił je sam. Albo zrobił je źle.

Ryzyko błędów w Pana modelu jest ogromne. Można je ograniczyć korzystając z jednej
zrewalidowanej hd.

Dla Pana IT to pępek świata, bo jest Pan z IT. Dla użytkowników i firmy IT TO USŁUGA, nie
władca. Wiem, że Panu się to nie podoba, ale ja nie reprezentuję IT.

A dla Pana garstka Analityków w firmie to pępek świata. Trzeba dążyć do równowagi. A Pan w
tym kontekście zrównoważonej opinii nie ma.

Z punktu widzenia IT, to nie ma sensu, bo po co utrzymywać te same dane w kilku
miejscach?

PO CO dziewczyny noszą różne sukienki. Żeby Pan sobie wybrał tę (dziewczynę - sukienka to
opakowanie) która się podoba.

Już pisałem. To co Pan proponuje to te same sukienki w różnych szafach w domu. Bez sensu.

Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś przekształcenia, to zmiana powinna być robiona
bezpośrednio w "dużej" hd,

Jasne - nowe zlecenie dla IT przy każdym moim pomyśle. Ja sam wiem, że 90% owych
pomysłów jest złe i sam się chcę o tym przekonać.

To proszę bardzo. Tylko niech Pan sobie IT nie wyciera twarzy, bo Pan ODBC nie umie stworzyć
(Pan=analityk).

Zdarza się, ale jak do niej dojedzie. Ale często to strata czasu.

Często - tak.
"Demokracja to system fatalny, ale najlepszy, jaki znam."
Winston Churchil
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Demokracja... To co Pan proponuje to anarchia. nawet demokracja wyznacza obywatelowi
ramy, w których może realizować swoją wolność. To konstytucja i inne akty prawne.

Nawet jak używać BO (w sensie WebI) tylko do eksportu do xlsa, to i tak jest lepszy od
query. A jak ktoś ma trochę dobrej woli, to zobaczy, że w wielu kwestiach funkcjonalności
excela przebije. Ale też oczywiście nigdy nie będzie aż tak elastyczne - zgoda.

"Jak ktoś ma trochę dobrej woli, to zobaczy" - Niech Pan zacznie OD SIEBIE! I niech Pan
wykaże odrobinę dobrej woli.
"oczywiście nigdy nie będzie aż tak elastyczne" - nie, no, elastyczność to zaleta??? Panie
Krzysztofie...

Ale ja już dawno zacząłem od siebie. Excel się przydaje, ale są narzędzia, które mogą go w
pewnych kwestiach zastąpić z korzyścią. Korzystam z Excela dosyć często (fakt, kiedyś częściej).

Z jednej strony nie wie co to ODBC, a z drugiej ma być właścicielem "swojej" hd. To już w
ogóle ryzykowna zabawa...

Wie Pan jakim ryzykiem jest demokracja? Strasznym - patrz Hitler, Kaczory...

Anarchia... Nie demokracja. I anarchia jest ogromnym ryzykiem.

To ja nie piszę tu o analitykach. Z raportów korzystają też zwykli użytkownicy, którzy tylko
chcą wiedzieć co się dzieje z biznesem.

Yhm. Pulpitami. Nich Pan pojeździe samochodem gapiąc się tylko na swoje wskaźniki.
Oczywiście z zasłoniętą szybą, bo po co, skoro są wskaźniki, sorka, KPIs

Prowadząc samochód wskaźniki są mi potrzebne, żeby ocenić stan mojego auta i upewnić się, że
pozwoli mi ono dojechać do określonego celu. Jak zapali mi się jakaś lampka to nie staję na
pierwszym parkingu i nie rozgrzebuję wszystkiego pod maską, żeby zobaczyć co się stało. Bo się
na tym nie znam i mogę narobić więcej szkód. Idę wtedy do mechanika.

auto = organizacja
kierowca = zwykły użytkownik bijaj
mechanik = analityk

Zdarza się, ze kierowca jest jednocześnie mechanikiem, ale to rzadkość.

I tych jest więcej, o wiele więcej. Więc opieranie architektury o potrzeby 2 analityków
(którzy nie wiedza co to ODBC na przykład),

To trzeba ich nauczyć. My (WG&KR, spółka autorska) np. to robimy ambitnie na szkoleniach. I
mamy średnią ocen 4,85 w skali 1-5 [Reklama]

Gratulacje. I jak nauczy Pan wszystkich użytkowników bijaj (nie tylko analityków) robić ODBC to
proszę dać znać.

Wie Pan. Mamy w Polsce żubry - to takie zwierzątka. One wszystkie pochodzą z jakiejś ubogiej
linii genetycznej, bo coś tam (się nie znam)
I jakie są problemy, jak dużo chorują, itp.
I, choć dobrze posiedzieć przy Żubrze [Reklama], to im jest coś cienkawo z tego powodu.
Zróżnicowanie genetyczne jest fajne, nawet pomimo, że czasami wychodzą takie koszmarki,
jak np. ja (Od tej pory każdy, kto mnie tu obrazi /bywało/, będzie tylko cieniasem i nie
omieszkam tego napomknąć.).

Nie rozumiem tego z żubrami.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 09:15

Krzysztof Bokiej:

###########################################

Uwaga ogólna. Niech Pan sobie daruje te poetyckie porównania do sukienek, żubrów,
parlamentów, demokracji i samochodów. Na każdy taki Pana twór mogę wymyślić
odpowiednik o zupełnie odwrotnym znaczeniu. Więc proszę o konkrety.

...po czym:

To co Pan proponuje, to właśnie te same sukienki w kilku szafach. I to jest bez sensu.

Już pisałem. To co Pan proponuje to te same sukienki w różnych szafach w domu. Bez sensu.
Demokracja... To co Pan proponuje to anarchia. nawet demokracja wyznacza obywatelowi
ramy, w których może realizować swoją wolność. To konstytucja i inne akty prawne.

Anarchia... Nie demokracja. I anarchia jest ogromnym ryzykiem.

Prowadząc samochód wskaźniki są mi potrzebne, żeby ocenić stan mojego auta i upewnić się,
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że pozwoli mi ono dojechać do określonego celu. Jak zapali mi się jakaś lampka to nie staję na
pierwszym parkingu i nie rozgrzebuję wszystkiego pod maską, żeby zobaczyć co się stało. Bo
się na tym nie znam i mogę narobić więcej szkód. Idę wtedy do mechanika.

auto = organizacja
kierowca = zwykły użytkownik bijaj
mechanik = analityk

Zdarza się, ze kierowca jest jednocześnie mechanikiem, ale to rzadkość.
Nie rozumiem tego z żubrami.

Że warto posiedzieć przy Żubrze.
Panie Krzysztofie, przecież cokolwiek napiszę, Pan się do tego przyczepi - patrz wyżej.

Najpierw Pan pisał, że JWP nie ma, teraz jest Pan jej orędownikiem.
Ja po prostu nie wiem, z kim ja rozmawiam, bo Pan sam sobie zaprzecza z częstotliwością
zegara atomowego :) (ale pojechałem, pomyślą, że się znam)...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.08.11 o godzinie 18:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.08.2011, 18:28

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Bokiej:

###########################################

Uwaga ogólna. Niech Pan sobie daruje te poetyckie porównania do sukienek, żubrów,
parlamentów, demokracji i samochodów. Na każdy taki Pana twór mogę wymyślić
odpowiednik o zupełnie odwrotnym znaczeniu. Więc proszę o konkrety.

...po czym:

To co Pan proponuje, to właśnie te same sukienki w kilku szafach. I to jest bez sensu.

Już pisałem. To co Pan proponuje to te same sukienki w różnych szafach w domu. Bez
sensu.
Demokracja... To co Pan proponuje to anarchia. nawet demokracja wyznacza obywatelowi
ramy, w których może realizować swoją wolność. To konstytucja i inne akty prawne.

Anarchia... Nie demokracja. I anarchia jest ogromnym ryzykiem.

Prowadząc samochód wskaźniki są mi potrzebne, żeby ocenić stan mojego auta i upewnić
się, że pozwoli mi ono dojechać do określonego celu. Jak zapali mi się jakaś lampka to nie
staję na pierwszym parkingu i nie rozgrzebuję wszystkiego pod maską, żeby zobaczyć co
się stało. Bo się na tym nie znam i mogę narobić więcej szkód. Idę wtedy do mechanika.

auto = organizacja
kierowca = zwykły użytkownik bijaj
mechanik = analityk

Zdarza się, ze kierowca jest jednocześnie mechanikiem, ale to rzadkość.
Nie rozumiem tego z żubrami.

Że warto posiedzieć przy Żubrze.
Panie Krzysztofie, przecież cokolwiek napiszę, Pan się do tego przyczepi - patrz wyżej.

No właśnie chcę tego uniknąć, bo to do niczego nie prowadzi. To było przemyślenie, które
przyszło jak już sformułowałem odpowiedź.

Najpierw Pan pisał, że JWP nie ma, teraz jest Pan jej orędownikiem.
Ja po prostu nie wiem, z kim ja rozmawiam, bo Pan sam sobie zaprzecza z częstotliwością
zegara atomowego :) (ale pojechałem, pomyślą, że się znam)...

Kłamstwo. JWP istnieje i nie zmieniłem zdania. Odsyłam do mojego artykułu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 18:37

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Jakby miał... Czyli jakby zapłacił za wdrożenie bzdurnego SIWZu.

Cięgiem Pan biada, że mają BO i nic w nim nie robią... Zresztą sam Pan wcześniej rzekł, że
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nie ma nic za darmochę.

I "wyciąga na xls" - hehehe. Query od razu CIĄGNIE do xls, więc niech Pan schowa te Live
Ofisy, bo jeśli "tak samo łatwo", ale jednak trudniej, to są do bani.

Robi się lepiej*, bo raz się klika połączenia między tabelami, później drag & drop do lewego
panelu i tylko ponazywać to sensownie. W Query klikaj każde połączenie za każdym razem, a
później poprawiaj to wszystko w iluś miejscach jak się ktoś pomylił w jednej kresce.

Jakby nie można było zapisać SQLa, albo DQY albo nawet XLSa z kwerendą na sieci...

Co więcej, żeby poprawić, trzeba wiedzieć, że błąd jest. Znajdzie gościu błędną kreskę i co?
Mailem do każdego w firmie będzie spamował, że jest błąd i jak macie tak zrobione to
poprawcie w swoich Query? A co jak ktoś nie skuma tego maila lub zapomni, że tego złączenia
użył?

jw.

A jak wygląda rozbudowa? Zmieni ktoś sobie podzapytanie, które zamiast jechać godzinę po
bazie wykona się w minutę i co? Trzyma dla siebie, czy znowu spamuje mailem?

Testuje to u siebie, czy mu wychodzą lepsze (szybsze) dane, zgłasza temu kto się opiekuje
tematem, że zrobił lepiej i wchodzi toto do produkcji

Nie lepiej doklepać to do świata obiektów i wszyscy skorzystają...

Zestaw kwerend na sieci to taki sam świat obiektów. Tylko strawny i 1000 razy tańszy.
Funkcjonalność identyczna

Moim zdaniem lepiej skupić informację o strukturze bazy w jednym miejscu, niż się bawić w
ileś Query, które prędzej czy później się wymkną z pod kontroli i będzie Querylioza.

Jejkku, Szanowni, dlaczego Wy ciągle traktujecie Excela jako tabelkę. Excel korzysta z baz przez
to samo ADO/ODBC/OLEDB, czy co tam chcecie.
Ten sam silnik ma ten samochód, tylko karoseria inna.

Później tylko odpalić xls i przeciągnąć co potrzeba. Od razu do xls z pominięciem raportu w BO
i eksportu z owego do xls.

I na końcu do statycznego arkusza, a jakże! I Excelioza, heja! Wio!

Mam takiego klienta, u którego coś takiego funkcjonuje. Każdy dział ma swoich analityków i
każdy robi swoje na podstawie niby tych samych systemów. I każdy ma inne dane, bo inaczej je
widzi.

Przychody...
- z VAtem, czy bez?
- z lewymi fakturami, czy bez (przychodem jest też np. refaktura ksero, bo jadna Pani chciała se
pracę dyplomową wydrukować na firmowej drukarce)
- faktury zapłacone (podstawa prowizji sprzedawców), czy wystawione (księgowość)?
- Wszystkie faktury, czy po korektach
Takich przykładów w kosztach jest 100 razy więcej. I co? Kto mi zrobi taką JEDNĄ HD, gdzie
wszystkie miary będą. Już słyszę tych certyfikatomatołków, biadolących, że "w OLAPIE tyle miar
zawiesi naszą hurtownię, albo kupmy nowe serwery albo wydajniejszego biaja". A jakby było 5
niezależnych accessków, z których jeden by ciągnął tak, drugi siak i dla każdego analiza inna -
BO TAKIEJ POTRZEBUJE

Wracając do owego klienta - jest anarchia, fakt. Jak robią mytingi (bo oni nie wiedzą, co to są
spotkania, albo kawa u koleżanki za ścianą) to nawet są kłótnie - wy tak, a my siak. I dochodzą,
czasami godzinami. Ale lepszych specjalistów od swojej firmy ja nie znam - wiedzą dokładnie
wszystko, co, kto, gdzie przekłamuje, dlaczego to robi i rejestr korekt czy też różnic jest jasny.
Ja im proponowałem HD, a oni NIE CHCĄ. Nie chcą, bo PRZESTANĄ WIEDZIEĆ.
Tylko ciągle chcą ode mnie szkoleń - mi z tym dobrze, im widać też.
Excelioza kwitnie, ale jest pod pełną kontrolą. Jak coś staje się wspólne (jakiś "fakt") to już jeden
robi, a reszta od niego ciągnie. Normalnie - model.
Oczywiście, że ja tam cały czas jęczę, że zróbcie to i tamto, a oni słuchają i... wybierają, co
zrobić, a co nie. Ileż oni już biajów widzieli, nie sposób nawet obliczyć. I mają je w głębokim
poważaniu. Tam, gdzie ich miejsce.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.08.2011, 20:52

dr Marcin, Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Fanatyzmem, proszę Szanownego Pana, jest nie zauważać 95% rzeczywistości.

Oto definicja z Wiki:
"Fanatyzm (łac. fanaticus - zagorzały, szalony) – postawa oraz zjawisko społeczne polegające
na ślepej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub
społecznych. Przejawem fanatyzmu jest skrajna nietolerancja wobec przedstawicieli
odmiennych poglądów."

Czy ja tu kogoś obraziłem? Proszę o przykłady! Gadanie że "oczywistością jest oczywistość"
wkładamy między bajki od razu.
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Ja nie przejawiam wrogości do "przedstawicieli odmiennych poglądów" (bez wzajemności, już
chciałem iść na kawę do Pana Marcina, ale odwołał :( ) tylko wobec tematów, a o tym w wiki ani
słowa
Źle Pan dobrał hasło wiki, Panie Szanowny.

Przez przypadek jedynie kliknąłem oznaczając Pańską wypowiedź jako wartościową, bo
większość z nich - jako człowiek faktycznie i naukowo zajmujący się analizą danych

łałała - autorytet... a tak źle wyszukuje hasła w Wikipedii...

- uważam za bezwartościowe, nacechowane fanatyzmem.

To traci Pan tu z nami czas. Niech Pan zrobi z tego jakąś analizę statystyczną, jakiś wykres,
prezentację i po sprawie.

Może Pan sobie darować odpowiedź, gdyż jej treść jest już mi znana ponieważ bardzo łatwo ją
przewidzieć.

MB

Łe, a już miałem nadzieję, że ktoś coś zrozumiał...
Pytanko do Pana Szanownego.
95% firm używa Excela jako narzędzia, w którym powstają informacje biznesowe.
DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ PROCENT!
Według setek niezależnych badań.
(Pozostałe 5% używa BI do robienia eksportów excelowych, a dalej - jak wyżej)
Pan tego nie zauważa - OK. I mnie nazywa fanatykiem - też OK.
Ja jestem fanatykiem tego, żeby było lepiej. Pan Szanowny, jak widać, też jest fanatykiem -
tego żeby 5% narzucało (sic!) metody większości.
A ja Panu dam plusa nie przez przypadek, ino z zemsty czystej ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.08.11 o godzinie 21:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.08.2011, 21:16

Krzysztof Bokiej:

Kłamstwo. JWP istnieje

Absolut... tylko kapłani maja bliżej, a najbliżej ma Główny Kapłan...

Zaraz, ale kto jest Głównym Kapłanem? Na pewno nie Kimball, bo on niegłupio gada, tylko go
nikt nie rozumie. To kto?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.08.11 o godzinie 21:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.08.2011, 21:38

Wojciech Gardziński:

Robi się lepiej*, bo raz się klika połączenia między tabelami, później drag & drop do lewego
panelu i tylko ponazywać to sensownie. W Query klikaj każde połączenie za każdym razem,
a później poprawiaj to wszystko w iluś miejscach jak się ktoś pomylił w jednej kresce.

Jakby nie można było zapisać SQLa, albo DQY albo nawet XLSa z kwerendą na sieci...

Nawet jak to leży na sieci, to ktoś chętny do zrobienia poprawy musi przejrzeć wszystkie te pliki
w poszukiwaniu tego czy jest błędne złączenie wykorzystane. W świecie obiektów poprawia się w
jednym miejscu. Dalej już się samo propaguje. Komfort nieporównywalny...

Co więcej, żeby poprawić, trzeba wiedzieć, że błąd jest. Znajdzie gościu błędną kreskę i co?
Mailem do każdego w firmie będzie spamował, że jest błąd i jak macie tak zrobione to
poprawcie w swoich Query? A co jak ktoś nie skuma tego maila lub zapomni, że tego
złączenia użył?

jw.

A co z tymi, którzy dłubią na własne konto? Mają sprawdzać co leży na sieci i jaka jest data
ostatniej modyfikacji? A nawet jeśli to skąd mają wiedzieć co się zmieniło? Porównywać z
poprzednią wersją?

A jak wygląda rozbudowa? Zmieni ktoś sobie podzapytanie, które zamiast jechać godzinę
po bazie wykona się w minutę i co? Trzyma dla siebie, czy znowu spamuje mailem?

Testuje to u siebie, czy mu wychodzą lepsze (szybsze) dane, zgłasza temu kto się opiekuje
tematem, że zrobił lepiej i wchodzi toto do produkcji

jw.
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Nie lepiej doklepać to do świata obiektów i wszyscy skorzystają...

Zestaw kwerend na sieci to taki sam świat obiektów. Tylko strawny i 1000 razy tańszy.
Funkcjonalność identyczna

Nie identyczna, świat obiektów daje 1000 razy większą elastyczność. Wolę zmienić jedną kreskę
w ŚO, niż grzebać na sieci.

Moim zdaniem lepiej skupić informację o strukturze bazy w jednym miejscu, niż się bawić w
ileś Query, które prędzej czy później się wymkną z pod kontroli i będzie Querylioza.

Jejkku, Szanowni, dlaczego Wy ciągle traktujecie Excela jako tabelkę. Excel korzysta z baz
przez to samo ADO/ODBC/OLEDB, czy co tam chcecie.

To z filmiku właśnie tak się łączy.

Później tylko odpalić xls i przeciągnąć co potrzeba. Od razu do xls z pominięciem raportu w
BO i eksportu z owego do xls.

I na końcu do statycznego arkusza, a jakże! I Excelioza, heja! Wio!

Pudło. Można to odświeżać, tak samo jak Query.

------------
Struktura tabel w HD, to nie jest pole do interpretacji. Nie łączymy przecież nagłówka faktury z
pozycjami inaczej niż po numerze faktury. Każda co najmniej średnia HD (kilkanaście tabel)
potrzebuje czegoś, gdzie informacje o strukturze są zebrane w jednym miejscu do kupy i
pozwolą korzystać wielokrotnie. Jak coś w strukturze się zmieni (poprawka/nowa funkcjonalność)
odwzorowuje się to od razu we wszystkich zapytaniach, które zostały kiedykolwiek stworzone.
Zapisywanie dziesiątków i więcej zapytań na sztywno powoduje skostnienie i ograniczoną
elastyczność.
------------

- z lewymi fakturami, czy bez (przychodem jest też np. refaktura ksero, bo jadna Pani chciała
se pracę dyplomową wydrukować na firmowej drukarce)

Hehe, słyszałem o przypadku, gdzie dziwnym trafem na tacy drukarki w firmie znalazły się
dziesiątki zdjęć uzębienia :D.

Wracając do owego klienta - jest anarchia, fakt.

Jaka skala?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 22:00

Łukasz Kurowski:

Nawet jak to leży na sieci, to ktoś chętny do zrobienia poprawy musi przejrzeć wszystkie te
pliki w poszukiwaniu tego czy jest błędne złączenie wykorzystane. W świecie obiektów
poprawia się w jednym miejscu. Dalej już się samo propaguje. Komfort nieporównywalny...

Rozumiem, że Główny Architekt(*) HD stwierdza, że coś się liczy lepiej. A cała banda analityków,
potrzebuje tego czegoś starego. Ale Główny Architekt wie lepiej. i cała banda co robi? Wydruk i
exceliozka
W moim przypadku powstaje nowa konkurencyjna bazka/tabelka/cośtam i... walczy o
przetrwanie. Jak się okaże lepsza to się ją przejmuje jako obowiązującą, a jak nie to się o niej
zapomina.

A co z tymi, którzy dłubią na własne konto? Mają sprawdzać co leży na sieci i jaka jest data
ostatniej modyfikacji? A nawet jeśli to skąd mają wiedzieć co się zmieniło? Porównywać z
poprzednią wersją?

Jak dłubią - znaczy że czegoś szukają. Wiem, że często nie znajdują, ale jak znajdą, to jest
lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że np. cały "świat nauki" tak działa. Miliony grzeją posadki
doktorskie i profesorskie - dlaczego społeczeństwa ich utrzymują? Bo, a nuż, trafi się gwiazda...

Nie identyczna, świat obiektów daje 1000 razy większą elastyczność. Wolę zmienić jedną
kreskę w ŚO, niż grzebać na sieci.

To ja już nie wiem. Jeden twierdzi że Excel jest elastyczniejszy od BO, drugi odwrotnie.
Wyjaśnijcie to Panowie między sobą...

Moim zdaniem lepiej skupić informację o strukturze bazy

Jejkku, Szanowni, dlaczego Wy ciągle traktujecie Excela jako tabelkę. Excel korzysta z baz
przez to samo ADO/ODBC/OLEDB, czy co tam chcecie.

To z filmiku właśnie tak się łączy.

To świetnie, że tak samo. Przecież to właśnie napisałem.
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Później tylko odpalić xls i przeciągnąć co potrzeba. Od razu do xls z pominięciem raportu
w BO i eksportu z owego do xls.

I na końcu do statycznego arkusza, a jakże! I Excelioza, heja! Wio!

Pudło. Można to odświeżać, tak samo jak Query.

To świetnie, że tak samo. Przecież to właśnie napisałem.

------------
Struktura tabel w HD, to nie jest pole do interpretacji. Nie łączymy przecież nagłówka faktury
z pozycjami inaczej niż po numerze faktury. Każda co najmniej średnia HD (kilkanaście tabel)
potrzebuje czegoś, gdzie informacje o strukturze są zebrane w jednym miejscu do kupy i
pozwolą korzystać wielokrotnie.

OK. Nie przeczę przecież temu, że struktura RBD jest określona i relacje są stałe, ale co np. ze
słownikami. Ja chce je łączyć Z MOIMI słownikami, a nie tak jak chce Główny Architekt...

Jak coś w strukturze się zmieni (poprawka/nowa funkcjonalność) odwzorowuje się to od razu
we wszystkich zapytaniach, które zostały kiedykolwiek stworzone.

OK. W tych dotychczas dobrych też - i już są złe

Zapisywanie dziesiątków i więcej zapytań na sztywno powoduje skostnienie i ograniczoną
elastyczność.

To zaraz, ja chcę na sztywno, czy Pan, bo nie kumam?

------------

- z lewymi fakturami, czy bez (przychodem jest też np. refaktura ksero, bo jadna Pani
chciała se pracę dyplomową wydrukować na firmowej drukarce)

Hehe, słyszałem o przypadku, gdzie dziwnym trafem na tacy drukarki w firmie znalazły się
dziesiątki zdjęć uzębienia :D.

Dobre. Powinno to trafić od razu do kadr, bo jaki koń, widać po zębach.

Wracając do owego klienta - jest anarchia, fakt.

Jaka skala?

Oj, Psze Pana, duża. Koncern międzynarodowy, produkcja, wiele zakładów, takich po 500 typa.

(*)vide: "Matrix"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.08.11 o godzinie 22:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.08.2011, 22:17

Wojciech Gardziński:

Łukasz Kurowski:

Nawet jak to leży na sieci, to ktoś chętny do zrobienia poprawy musi przejrzeć wszystkie te
pliki w poszukiwaniu tego czy jest błędne złączenie wykorzystane. W świecie obiektów
poprawia się w jednym miejscu. Dalej już się samo propaguje. Komfort nieporównywalny...

Rozumiem, że Główny Architekt(*) HD stwierdza, że coś się liczy lepiej.

Źle Pan rozumie. Nie chodzi o lepiej w jego mniemaniu, ale o z gruntu źle w mniemaniu każdego.
Ktokolwiek stwierdza, że coś się liczy źle. Np. jest inna jednostka niż wszyscy myślą, zdarzają się
puste wartości w kolumnie odnoszącej się do słownika, więc złączenie powinno być z outer join,
coś się liczy tak samo, ale 10 razy szybciej, itp.

A co z tymi, którzy dłubią na własne konto? Mają sprawdzać co leży na sieci i jaka jest data
ostatniej modyfikacji? A nawet jeśli to skąd mają wiedzieć co się zmieniło? Porównywać z
poprzednią wersją?

Jak dłubią - znaczy że czegoś szukają. Wiem, że często nie znajdują, ale jak znajdą, to jest
lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że np. cały "świat nauki" tak działa. Miliony grzeją posadki
doktorskie i profesorskie - dlaczego społeczeństwa ich utrzymują? Bo, a nuż, trafi się
gwiazda...

Podkreślam, nie chodzi o interpretację wyników. Chodzi o z gruntu złe wyniki.

Nie identyczna, świat obiektów daje 1000 razy większą elastyczność. Wolę zmienić jedną
kreskę w ŚO, niż grzebać na sieci.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/59
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To ja już nie wiem. Jeden twierdzi że Excel jest elastyczniejszy od BO, drugi odwrotnie.
Wyjaśnijcie to Panowie między sobą...

KB o analizach, ja o kreskach. Sprawa wyjaśniona!

Pudło. Można to odświeżać, tak samo jak Query.

To świetnie, że tak samo. Przecież to właśnie napisałem.

Odnosiłem się do rzekomej statyczności.

------------
Struktura tabel w HD, to nie jest pole do interpretacji. Nie łączymy przecież nagłówka
faktury z pozycjami inaczej niż po numerze faktury. Każda co najmniej średnia HD
(kilkanaście tabel) potrzebuje czegoś, gdzie informacje o strukturze są zebrane w jednym
miejscu do kupy i pozwolą korzystać wielokrotnie.

OK. Nie przeczę przecież temu, że struktura RBD jest określona i relacje są stałe, ale co np. ze
słownikami. Ja chce je łączyć Z MOIMI słownikami, a nie tak jak chce Główny Architekt...

I w czym problem? Innego niż ewentualny ludzki/proceduralny nie widzę. Kreski tak samo się
stawia do MOICH słowników jak do innych.

Jak coś w strukturze się zmieni (poprawka/nowa funkcjonalność) odwzorowuje się to od
razu we wszystkich zapytaniach, które zostały kiedykolwiek stworzone.

OK. W tych dotychczas dobrych też - i już są złe

Podkreślam po raz kolejny, nie chodzi o interpretację wyników. Chodzi o z gruntu złe wyniki. Nie
wyobrażam sobie sytuacji kiedy ktoś łączy tabele inaczej niż po relacjach i ma dobre wyniki.

Zapisywanie dziesiątków i więcej zapytań na sztywno powoduje skostnienie i ograniczoną
elastyczność.

To zaraz, ja chcę na sztywno, czy Pan, bo nie kumam?

Moje zapytania dostosowują się automatycznie. Pan dłubie po sieci i ręcznie przestawia kreski.

Wracając do owego klienta - jest anarchia, fakt.

Jaka skala?

Oj, Psze Pana, duża. Koncern międzynarodowy, produkcja, wiele zakładów, takich po 500
typa.

A ile ludzi się tak anarchizuje? 500 razy wiele? Ho ho, to chyba największa anarchia, która
kiedykolwiek się trzymała kupy. Guinness każdemu się należy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 23:04

Mogę wbić kij w mrowisko?
Jesteście pewni, że wszyscy pracownicy na wszystkich szczeblach chcą, zeby dane były
klarowne? Szczególnie te im podległe? Mają się zgadzać agregacje przekazywane wyżej, a skąd
się biorą... hm...

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |24.08.2011, 23:30

Andrzej O.:

Mogę wbić kij w mrowisko?
Jesteście pewni, że wszyscy pracownicy na wszystkich szczeblach chcą, zeby dane były
klarowne? Szczególnie te im podległe? Mają się zgadzać agregacje przekazywane wyżej, a
skąd się biorą... hm...

Jestem pewien, że nie wszyscy. Manipulacje i fraudy zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać
w każdej organizacji. Ludzka grzeszna natura ;)

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 24.08.11 o godzinie 23:41

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.08.2011, 23:40

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/59

16 z 16 2012-01-03 09:52


