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Andrzej O.:

Myśli Pan, że na kursach controllingu wiedzą co to jest "koszt jako wektor"? Albo praktyczna
budowa modelu wielowymiarowego? :D Tego wykładowcy tych wykładowców raczej nie
wiedzą :)

Och, to Pan pojechał po tych controllingowcach... (aż się sam Pan zawstydził, znaczy spłlonił, jak
dzieweczka)
Nie uczą Excela, nie uczą baz danych (to akurat wiem, bo właśnie chcę to zmienić), nie uczą
wektorów kosztów (musi nie uczą, bo sam nie wiem co to toto i dlaczego akurat wektor?, wiki
też nie wie http://wikipedia.pl/s?q=wektor+koszt%C3%B3w&lang=pl), nie uczą o modelach
wielowymiarowych, to czego uczą?

No, np. na SGHu to uczą, jak kupić byznesyntelydżensa, poważna sprawa.
Controllingowcy, wypowiedzcie się!

P.S.
Może się Panu pomyliło z "Wiktorem kosztów"?
"Wiktor" to jakaś nagroda celebrycka, taki "Oskar" dlacichopkowy.
O, to ja znam parę takich wdrożeń biajowych, które zasługują na takiego "Wiktora kosztów", a
parę, że nawet na "Oskara kosztów"...
My to się rozumiemy już z Panem Andrzejem bez słów... ;)

P.S.2.
Uparłem się i znalazłem wreszcie ten chromolony wektor kosztów... czyli współczynników funkcji
celu w algorytmie Simplex.
c_0 - wektor kosztów (współczynników funkcji celu) [n]

http://eduoptim2.studio4plus.com/methods/classSimplex....
Mam pewne wątpliwości odnośnie doświadczenia praktycznego Pana Szanownego...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.12 o godzinie 17:25

 | Edytuj | Cytuj3.08.2012, 16:52

Pan sobie poszuka wektora w macierzach.
Czy ten wektor będzie kosztu, temperatury, wysokości czy ciśnienia to już nie ma znaczenia.

I nie pojechałem po controllingowcach - po prostu ekonomiści niekoniecznie znają się na
wielowymiarowych bazach danych, bo się posługują co najwyżej excelem :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:12

Andrzej O.:

Pan sobie poszuka wektora w macierzach.
Czy ten wektor będzie kosztu, temperatury, wysokości czy ciśnienia to już nie ma znaczenia.

I nie pojechałem po controllingowcach - po prostu ekonomiści niekoniecznie znają się na
wielowymiarowych bazach danych, bo się posługują co najwyżej excelem :D

Łałała... To Pan jest mądrzejszy nie tylko ode mnie, ale też od ekonomistów!

Szczególnie podoba mi się wektor temperatury, która, jak wiadomo, jest skalarem! To odkrycie
godne jakiego Wiktora!
Proszę mi wierzyć, że mój podziw dorównuje Pana samoocenie.

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 16:51

Wojciech Gardziński:

Łałała... To Pan jest mądrzejszy nie tylko ode mnie, ale też od ekonomistów!

Nie, ekonomiści nie często zajmują się hurtowniami danych. Są specjalistami w swojej
dziedzinie.

Szczególnie podoba mi się wektor temperatury, która, jak wiadomo, jest skalarem! To
odkrycie godne jakiego Wiktora!

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/96
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Proszę mi wierzyć, że mój podziw dorównuje Pana samoocenie.

Jak będzie miał Pan temperaturę np. na różnych wysokościach, może Pan ją potraktować jako
wektor.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 17:03

Panie Wojciechu
Po lekturze kilkudziesieciu postów muszę przyznać panu rację "Nikt pana nie lubi" i jest pan
"nieco fanatycznym" zwolennikiem MS Excel :)

Moje "trzy grosze"
(1) Rozwiazania BI nie sa wylacznie dla finansistów. One sa rowniez (moze nawet bardziej) dla
szeroko pojetych Operacji (DziAł Sprzedaży, Zarzad, DziAł zakupow, HR, SCM i innych). Ci
odbiorcy informacji chca dostac wsparcie od Finansow/IT w postaci aktualnych, rzetelnych i
przejrzystych raportow. Te dzialy nie chca przygotowywac analiz I manipulowac danymi. Ich
interesuje raport odnosnie kluczowych statystyk (ewentualnie chca miec mozliwosc latwej
selekcji, filtrowania i drillowania informacji). Do tych celow (rowniez dystrybucji takich raportow
np. 1000 kierowników dystryktow) MS Excel nie jest najlepszym rozwiazaniem

(2) Nie jest prawda to co Pan usilnie wszystkim wmawia, ze WSZYSCY I tak eksportuja z BI do
MS Excel. Prosze o podanie zrodla dla tej informacji. Prz dobrze wdrozonym rozwiazaniu BI to nie
ma miejsca. ja tak nie robie i wiele osob, ktore znam podobnie

(3) MS Excel jest swietnym narzedziem do analiz ad-hoc. Wedlug mnie najlepszym. Co nie
zmienia mojego zdania, ze lepsza dla organizacji jest sytuacjia, kiedy raportow ad-hoc jest
relatywnie malo. Analitycy/Kontrolerzy powinni wspierac biznes analizujac raporty... nie zas je
przygotowywac. Standaryzacja w ramach BI wspiera moim zdaniem efektywnosc.

(4) to co nazywa pan sarkazmem jest czesto bezczelnoscia i zwyklym brakiem kultury

(5) nie zgadza sie z panem zdecydowana wiekszosc rozmowcow z roznych krajow I dzialow. Pan
twierdzi, ze to przez "ich poziom" ja zastanowilbym sie dlaczego podnosze cisnienie tylu osobom

(6) Ufam swojemu koledze I moge podejrzewac ze pana nakladka na MS excel jest dobrym
produktem. Uwazam jednak, ze strategia, ktora pan przyjal odnosnie propagowania wiedzy
odnosnie AFIN jest mocno dyskusyjna.

Pozdrawiam
MM

P.S. przepraszam za brak polskiej czcionki

Marcin Młynarczyk edytował(a) ten post dnia 04.08.12 o godzinie 19:34

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 19:23

Marcin Młynarczyk:

Panie Wojciechu
Po lekturze kilkudziesieciu postów muszę przyznać panu rację "Nikt pana nie lubi" i jest pan
"nieco fanatycznym" zwolennikiem MS Excel :)

Wiem.

Moje "trzy grosze"
(1) Rozwiazania BI nie sa wylacznie dla finansistów. One sa rowniez (moze nawet bardziej) dla
szeroko pojetych Operacji (DziAł Sprzedaży, Zarzad, DziAł zakupow, HR, SCM i innych). Ci
odbiorcy informacji chca dostac wsparcie od Finansow/IT w postaci aktualnych, rzetelnych i
przejrzystych raportow. Te dzialy nie chca przygotowywac analiz I manipulowac danymi. Ich
interesuje raport odnosnie kluczowych statystyk (ewentualnie chca miec mozliwosc latwej
selekcji, filtrowania i drillowania informacji). Do tych celow (rowniez dystrybucji takich
raportow np. 1000 kierowników dystryktow) MS Excel nie jest najlepszym rozwiazaniem

To dlaczego Excel w 99%?

(2) Nie jest prawda to co Pan usilnie wszystkim wmawia, ze WSZYSCY I tak eksportuja z BI do
MS Excel. Prosze o podanie zrodla dla tej informacji. Prz dobrze wdrozonym rozwiazaniu BI to
nie ma miejsca. ja tak nie robie i wiele osob, ktore znam podobnie

Żródło: TYSIĄCE (sic!) relacji, setki doświadczeń.

(3) MS Excel jest swietnym narzedziem do analiz ad-hoc. Wedlug mnie najlepszym. Co nie
zmienia mojego zdania, ze lepsza dla organizacji jest sytuacjia, kiedy raportow ad-hoc jest
relatywnie malo. Analitycy/Kontrolerzy powinni wspierac biznes analizujac raporty... nie zas je
przygotowywac. Standaryzacja w ramach BI wspiera moim zdaniem efektywnosc.

Yhm. W eksportach do Excela.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/96
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(4) to co nazywa pan sarkazmem jest czesto bezczelnoscia i zwyklym brakiem kultury

Aż mi się ciśnie, że tym zdaniem wystawił Pan cenzurkę sobie, a nie mi.

(5) nie zgadza sie z panem zdecydowana wiekszosc rozmowcow z roznych krajow I dzialow.
Pan twierdzi, ze to przez "ich poziom" ja zastanowilbym sie dlaczego podnosze cisnienie tylu
osobom

Nie to nie przez ich poziom, chociaż też. Tu "specjaliści BI" nie zgadzają się ze mną przez
interesy. Umoczeni w biajowanie muszą kochać biajowanie, albo ze względów zawodowych, albo
po prostu z powodu dysonansu poznawczego.

(6) Ufam swojemu koledze I moge podejrzewac ze pana nakladka na MS excel jest dobrym
produktem.

Dzięki. Szkoda, że Pan tylko ufa - bardzo proszę używać. Rejestracja testowa jest za darmo, a
testować może Pan bez żadnych ograniczeń.

Uwazam jednak, ze strategia, ktora pan przyjal odnosnie propagowania wiedzy odnosnie AFIN
jest mocno dyskusyjna.

Nie proszę Pana. Na zarzut o komerszkę odpowiadałem już 100 razy - Pan chyba nie doczytał.
Moim celem jest zmienić ten rynek. Może Pan się śmiać.
Ale tylko (i to chyba w skali świata) w AFINIE jest kreator kostek OLAP w Excelu 2007+. Za
darmo - więc zarzut o komerszkę - taki nieco chybiony.

Pozdrawiam
MM

P.S. przepraszam za brak polskiej czcionki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.08.12 o godzinie 21:19

 | Edytuj | Cytujwczoraj 19:39

Marcin Młynarczyk:

(4) to co nazywa pan sarkazmem jest czesto bezczelnoscia i zwyklym brakiem kultury

Panie Marcinie,
z WG, czyli Wielkie G (choć rozwój skrótu dowolny) jak z każdym oszołomem nie warto
polemizować. Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije doświadczeniem.

Pozdrawiam
MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 07:32

Moje "trzy grosze"
(1) Rozwiazania BI nie sa wylacznie dla finansistów. One sa rowniez (moze nawet bardziej)
dla szeroko pojetych Operacji (DziAł Sprzedaży, Zarzad, DziAł zakupow, HR, SCM i innych).
Ci odbiorcy informacji chca dostac wsparcie od Finansow/IT w postaci aktualnych,
rzetelnych i przejrzystych raportow. Te dzialy nie chca przygotowywac analiz I manipulowac
danymi. Ich interesuje raport odnosnie kluczowych statystyk (ewentualnie chca miec
mozliwosc latwej selekcji, filtrowania i drillowania informacji). Do tych celow (rowniez
dystrybucji takich raportow np. 1000 kierowników dystryktow) MS Excel nie jest
najlepszym rozwiazaniem

To dlaczego Excel w 99%?

MM: Proszę o wiarygodne źródło, które uprawniałoby Pana do powtarzania, że WSZYSCY (bądź
jak dzisiaj, że 99%) używają w ten sposób MS Excela. Wiarygodne źródło to badania oparte na
reprezentatywnej próbie.

(2) Nie jest prawda to co Pan usilnie wszystkim wmawia, ze WSZYSCY I tak eksportuja z BI
do MS Excel. Prosze o podanie zrodla dla tej informacji. Prz dobrze wdrozonym rozwiazaniu
BI to nie ma miejsca. ja tak nie robie i wiele osob, ktore znam podobnie

Żródło: TYSIĄCE (sic!) relacji, setki doświadczeń.

MM: Ja mogę Pana przebić pisząc, że miliony (sic!) tak nie robią ... i z tego nic nie będzie
wynikało. Jeszcze raz: proszę o wiarygodne źródło informacji. Próba, bazująca na uczestnikach
Pana szkoleń jest wysoce niereprezentatywna. Referencje biznesowe, które pan przywołuje na
swojej stronie (http://www.afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_Sylwetk... nie wskazują,
żeby miał pan dużo do czynienia dużymi korporacjami międzynarodowymi. W korporacjach,
które znam, BI jest używane i absolutną nieprawdą jest, że wszyscy (bądź 99%) eksportuje do
MS Excel.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/96
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(3) MS Excel jest swietnym narzedziem do analiz ad-hoc. Wedlug mnie najlepszym. Co nie
zmienia mojego zdania, ze lepsza dla organizacji jest sytuacjia, kiedy raportow ad-hoc jest
relatywnie malo. Analitycy/Kontrolerzy powinni wspierac biznes analizujac raporty... nie zas
je przygotowywac. Standaryzacja w ramach BI wspiera moim zdaniem efektywnosc.

Yhm. W eksportach do Excela.

MM: Nieprawda. Jeżeli tak jest to oznacza to nieefektywne wdrożenie narzędzia (czasem również
defensywne podejście pracowników).

(4) to co nazywa pan sarkazmem jest czesto bezczelnoscia i zwyklym brakiem kultury

Aż mi się ciśnie, że tym zdaniem wystawił Pan cenzurkę sobie, a nie mi.

(5) nie zgadza sie z panem zdecydowana wiekszosc rozmowcow z roznych krajow I dzialow.
Pan twierdzi, ze to przez "ich poziom" ja zastanowilbym sie dlaczego podnosze cisnienie tylu
osobom

Nie to nie przez ich poziom, chociaż też. Tu "specjaliści BI" nie zgadzają się ze mną przez
interesy. Umoczeni w biajowanie muszą kochać biajowanie, albo ze względów zawodowych,
albo po prostu z powodu dysonansu poznawczego.

MM: Nie każdy, kto się z Panem fundamentalnie nie zgadza (np. ja) jest "umoczony".

Jako odbiorca raportów, potrzebuję spójnej, rzetelnej informacji. Analitycy nie muszą być
majsterkowiczami, którzy w kolejnych miesiącach spędzają czas na produkcji kolejnej wersji
tego samego raportu. Ustalamy raz jakie wielkości/raporty mnie interesują i te raporty tworzą
się automatycznie na podstawie ustalonego wzorca. Jeżeli potrzebuję raportów ad-hoc, dostaję
je w MS Excel (wtedy faktycznie jest eksport z BI i/lub SAP). Według mnie, czas spędzony przez
analityka na robieniu raportu to czas który nie ma wielkiej wartości dodanej. To co dodaje
wartości to praca z raportami i wyciąganie wniosków. Nie chcę, żeby analitycy pracujący ze mną
byli "Adamem Słodowym polskiego BI" lub majsterkowiczami skupiającymi się nad technicznymi
aspektami MS Excel. To nie generuje dodatkowego przychodu i/lub nie poprawia zyskowności.

(6) Ufam swojemu koledze I moge podejrzewac ze pana nakladka na MS excel jest dobrym
produktem.

Dzięki. Szkoda, że Pan tylko ufa - bardzo proszę używać. Rejestracja testowa jest za darmo, a
testować może Pan bez żadnych ograniczeń.

MM: Nie ma takiej konieczności. Dostaje wszystkie potrzebne raporty z systemów (również BI),
które zostały u nas wdrożone.

Uwazam jednak, ze strategia, ktora pan przyjal odnosnie propagowania wiedzy odnosnie
AFIN jest mocno dyskusyjna.

Nie proszę Pana. Na zarzut o komerszkę odpowiadałem już 100 razy - Pan chyba nie doczytał.
Moim celem jest zmienić ten rynek. Może Pan się śmiać.
Ale tylko (i to chyba w skali świata) w AFINIE jest kreator kostek OLAP w Excelu 2007+. Za
darmo - więc zarzut o komerszkę - taki nieco chybiony.

Pozdrawiam
MM

P.S. przepraszam za brak polskiej czcionki

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:38

Cześć, doktorku. Tęskniłem.
Dr Marcin Jan Błażejowski:

Marcin Młynarczyk:

(4) to co nazywa pan sarkazmem jest czesto bezczelnoscia i zwyklym brakiem kultury

Panie Marcinie,
z WG, czyli Wielkie G (choć rozwój skrótu dowolny) jak z każdym oszołomem nie warto
polemizować. Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije
doświadczeniem.

Czyżby tu Dr. zapodał mi komplement? Dziękuję! Nie spodziewałem się po Dr.ze uznania mojego
doświadczenia i siły argumentów. Plusik dla Dr.a.

Pozdrawiam

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/96
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 09:07

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:52

Marcin Młynarczyk:

To dlaczego Excel w 99%?

MM: Proszę o wiarygodne źródło, które uprawniałoby Pana do powtarzania, że WSZYSCY
(bądź jak dzisiaj, że 99%) używają w ten sposób MS Excela. Wiarygodne źródło to badania
oparte na reprezentatywnej próbie.

Żródło: TYSIĄCE (sic!) relacji, setki doświadczeń.

MM: Ja mogę Pana przebić pisząc, że miliony (sic!) tak nie robią ... i z tego nic nie będzie
wynikało. Jeszcze raz: proszę o wiarygodne źródło informacji. Próba, bazująca na uczestnikach
Pana szkoleń jest wysoce niereprezentatywna. Referencje biznesowe, które pan przywołuje na
swojej stronie (http://www.afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_Sylwetk... nie wskazują,
żeby miał pan dużo do czynienia dużymi korporacjami międzynarodowymi.

Nie, wcale. 80% ludzi na szkoleniach.

Tak było już 10 lat temu i nikt tego nie widział. Teraz jest "bardziej", bo już nikt nie ma
wątpliwości.

W korporacjach, które znam, BI jest używane i absolutną nieprawdą jest, że wszyscy (bądź
99%) eksportuje do MS Excel.

Podałem źródło. To prawda, że nie wszyscy (Nastąpiła niezamierzona generalizacja z mojej
strony...). Cieć nie.

MM: Nieprawda. Jeżeli tak jest to oznacza to nieefektywne wdrożenie narzędzia (czasem
również defensywne podejście pracowników).

Jasne. Zawsze ktoś jest winny, oprócz biaja i jego architektury. Proszę poczytać nasz artykuł:
http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...

Nie to nie przez ich poziom, chociaż też. Tu "specjaliści BI" nie zgadzają się ze mną przez
interesy. Umoczeni w biajowanie muszą kochać biajowanie, albo ze względów zawodowych,
albo po prostu z powodu dysonansu poznawczego.

MM: Nie każdy, kto się z Panem fundamentalnie nie zgadza (np. ja) jest "umoczony".

Nie każdy. Ale ci co tak, to nie nie.

Jako odbiorca raportów, potrzebuję spójnej, rzetelnej informacji. Analitycy nie muszą być
majsterkowiczami, którzy w kolejnych miesiącach spędzają czas na produkcji kolejnej wersji
tego samego raportu.
Ustalamy raz

Prorok?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/96
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jakie wielkości/raporty mnie interesują i te raporty tworzą się automatycznie na podstawie
ustalonego wzorca. Jeżeli potrzebuję raportów ad-hoc, dostaję je w MS Excel (wtedy
faktycznie jest eksport z BI i/lub SAP).

O, jednak! A, ponieważ większość jest adhokowa, to wiadomo.

Według mnie, czas spędzony przez analityka na robieniu raportu to czas który nie ma wielkiej
wartości dodanej. To co dodaje wartości to praca z raportami i wyciąganie wniosków. Nie
chcę, żeby analitycy pracujący ze mną byli "Adamem Słodowym polskiego BI" lub
majsterkowiczami skupiającymi się nad technicznymi aspektami MS Excel. To nie generuje
dodatkowego przychodu i/lub nie poprawia zyskowności.

Śliczna teoryjka. Daj Pan spokój z tym poprawianiem zyskowności.
ROI w BI to urojona baja.

(6) Ufam swojemu koledze I moge podejrzewac ze pana nakladka na MS excel jest
dobrym produktem.

Dzięki. Szkoda, że Pan tylko ufa - bardzo proszę używać. Rejestracja testowa jest za
darmo, a testować może Pan bez żadnych ograniczeń.

MM: Nie ma takiej konieczności. Dostaje wszystkie potrzebne raporty z systemów (również
BI), które zostały u nas wdrożone.

Gratuluję - jest Pan jednym z niewielu szczęśliwców. Szkoda, że nie dostaje Pan raportów, które
Pan potrzebuje, tylko te, co zostały wdrożone, ale, niech tam. Poprawia je Pan sobie chwileczkę
w Excelku i jest git.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 09:15

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:02

Podał Pan "źródło" z 2001 (!!!) roku zrobione na próbie 200 Kontrolerów. Wtedy rozwiązania BI
raczkowały. Ja pytałem o BIEŻĄCE reprezentatywne badania dotyczące wykorzystania BI w całej
organizacji (nie tylko Kontrolingu). Pana odpowiedź jest nonsensowna.

Większość raportów nie powinna być "adhokowa"... TO WIADOMO. Jeżeli Pan uważa inaczej to
po prostu nie wie Pan o czym mówi

Makabryczny styl wypowiedzi z nieakceptowalną manierą.

Pasuje... ta dyskusja nie ma sensu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 09:54

Marcin Młynarczyk:

Makabryczny styl wypowiedzi z nieakceptowalną manierą.
Pasuje... ta dyskusja nie ma sensu.

Dziękuję za komplement.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 09:56

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:55

Wojciech Gardziński:

z WG, czyli Wielkie G (choć rozwój skrótu dowolny) jak z każdym oszołomem nie warto
polemizować. Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije
doświadczeniem.

Czyżby tu Dr. zapodał mi komplement? Dziękuję! Nie spodziewałem się po Dr.ze uznania
mojego doświadczenia i siły argumentów. Plusik dla Dr.a.

Tutaj masz, oszołomie, definicję znaczenia czasownika "sprowadzić": http://sjp.pwn.pl/slownik
/2523438/sprowadzic

Nie dość, że chcesz wszystkich ograniczyć do swojej perspektywy ograniczonej wielkimi klapami
taniego garnituru, to jeszcze wypowiadasz się w autorytatywny sposób o rzeczach, o których nie
masz pojęcia. Przykłady:

1. Model wielowymiarowy. Nie będę już cię dobijał pytaniem o podejście (deterministyczne czy
stochastyczne), bo w twoich arkusikach innego niż deterministyczne być nie może. Problem w
tym, że nawet nie wiesz, co to model wielowymiarowy, jakie ma zastosowania i że w
controllingu wykorzystuje się w najlepszym przypadku dynamiczne (lub inaczej: z wektorem
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Dr Marcin Jan

czasu lub wektorowe z indeksem czasowym) podejście deterministyczne.

2. Dowiedz się co to "metoda reprezentacyjna", potem dobór jednostek do próby, schemat
losowania itp. i nie zabijaj ludzi rozumnych internetową ankietą obejmującą - WOW - 200
respondentów. Bo z tego się śmieją nawet studenci podstawowego kursu Statystyki na studiach
I-go stopnia.

Naucz się więc: kultury, wnioskowania, modelowania i dopiero wówczas zabieraj się za pouczanie
innych (że o prowadzeniu studiów podyplomowych nie wspomnę).

Bye.
MB

Dr Marcin Jan Błażejowski edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 10:45

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:36

Dr Marcin Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

z WG, czyli Wielkie G (choć rozwój skrótu dowolny) jak z każdym oszołomem nie warto
polemizować. Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije
doświadczeniem.

Czyżby tu Dr. zapodał mi komplement? Dziękuję! Nie spodziewałem się po Dr.ze uznania
mojego doświadczenia i siły argumentów. Plusik dla Dr.a.

Tutaj masz, oszołomie, definicję znaczenia czasownika "sprowadzić": http://sjp.pwn.pl/slownik
/2523438/sprowadzic

Nie dość, że chcesz wszystkich ograniczyć do swojej perspektywy ograniczonej wielkimi
klapami taniego garnituru, to jeszcze wypowiadasz się w autorytatywny sposób o rzeczach, o
których nie masz pojęcia. Przykłady:

1. Model wielowymiarowy. Nie będę już cię dobijał pytaniem o podejście (deterministyczne
czy stochastyczne), bo w twoich arkusikach innego niż deterministyczne być nie może.
Problem w tym, że nawet nie wiesz, co to model wielowymiarowy, jakie ma zastosowania i że
w controllingu wykorzystuje się w najlepszym przypadku dynamiczne (lub inaczej: z wektorem
czasu lub wektorowe z indeksem czasowym) podejście deterministyczne.

2. Dowiedz się co to "metoda reprezentacyjna", potem dobór jednostek do próby, schemat
losowania itp. i nie zabijaj ludzi rozumnych internetową ankietą obejmującą - WOW - 200
respondentów. Bo z tego się śmieją nawet studenci podstawowego kursu Statystyki na
studiach I-go stopnia.

Naucz się więc: kultury, wnioskowania, modelowania i dopiero wówczas zabieraj się za
pouczanie innych (że o prowadzeniu studiów podyplomowych nie wspomnę).

Bye.
MB

Słusznie, Doktore, prawisz. Wielka klapa tej Twojej gadaniny.
Bye. (hehehehee)

PS.1. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, o co chodzi Dr.owi z tym garniturem, bo się czepił jak
doktor garnituru (jest takie nowe powiedzonko)? Co, zimno mu na tym kajaku, czy co?

PS.2. Tak, tak, Dr.ze, dobry cytat Pan żeś podał z tym "sprowadzić":
Sprowadzić to: sprowadzić — sprowadzać

1. «spowodować przybycie kogoś, znalezienie się czegoś w jakimś miejscu»

2. «sprawić, wywołać coś, spowodować jakieś konsekwencje»

3. «skierować coś na inne miejsce, zawrócić kogoś, coś z jakiegoś miejsca, z jakiejś drogi»

Jeżeli Dr. przyznaje, że ja Go sprowadzam skutecznie w miejsce, gdzie ja jestem i gdzie nie ma
szans ze mną w dyskusji (Przyznałeś Pan to, Dr.ku, chylę czoła odwadze)
Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije doświadczeniem.

...to... bardzo dobrze. Tak 3V. (trzymaj)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 11:58

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:09

Wojciech Gardziński:

Bye. (hehehehee)

Poznać głupiego po śmiechu jego.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:16

Chłopaki! (i dziewczyny też, ale się pochowały bidulki; nie lubią białogłowy latających pięści)

Czyżbyśmy byli już w pkcie 9.???
Cóś w tym jest. Schemat jest taki - uściślijmy:

1. Pogadanka specjalistów, że jest wielki problem

2. Proste rozwiazanie afinowe

3. atak delikatny, że co ja tu w ogóle, jak to bez sensu

4. moja odpowiedź punktująca sens

5. atak konkretny na moją osobę(!)

6. Skierowanie przeze mnie tematu na punkty merytorycne

7. Bajdurzenie o Szopenie, mające na celu stwierdzenie, że właściwie nie ma i nigdy nie było,

żadnego problemu

8. Przypomnienie problemu i pokazanie rozwiązania docelowego

9. Wściekłość totalna i epiteciki

http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-l...

Czyżby już 9.???
Bo kolejny, 10. to już miłość...

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:20

Marcin Młynarczyk:

Większość raportów nie powinna być "adhokowa"... TO WIADOMO. Jeżeli Pan uważa inaczej to
po prostu nie wie Pan o czym mówi

Pan Wojtek nie potrafi zrozumieć, że skoro interfejsem BIaja jest excel to raport musi być
obrabiany w excelu.
Nie wiem czy Pan Wojtek rozumie, że zmiana na poziomie danych jest metodologicznie mało
sensowna - można porównywać w czasie zmienne liczone w ten sam sposób. Inaczej trzeba
zasilać z całą historię.
Nie sądzę by sensowność analiz była wartością dla Pana Wojtka - ważne by ich robić dużo i długo,
najlepiej adhocowo. Jeden z moich byłych pracodawców miał takie określenie na niektóre firmy -
"zakład pracy", czyli miejsca gdzie jak robi się dużo i długo to uzasadnienie się znajdzie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:43

Andrzej O.:

Marcin Młynarczyk:

Większość raportów nie powinna być "adhokowa"... TO WIADOMO. Jeżeli Pan uważa inaczej
to po prostu nie wie Pan o czym mówi

Pan Wojtek nie potrafi zrozumieć, że skoro interfejsem BIaja jest excel to raport musi być
obrabiany w excelu.

Jasne, jasne. To Wasz ratunek ten Excelek, a nie interfejs, hehehehe. Pamiętam, jak 5 lat temu
biaje robiły wykresy, które były "lepsze niż excelowe" itp. itd. To porażka biajów, a nie interfejs.

Nie wiem czy Pan Wojtek rozumie, że zmiana na poziomie danych jest metodologicznie mało
sensowna - można porównywać w czasie zmienne liczone w ten sam sposób. Inaczej trzeba
zasilać z całą historię.

Pan Wojtek ogólnie nic nie rozumie z biajowania. Bo cóż tam i rozumieć? Marketing i tyle.

Nie sądzę by sensowność analiz była wartością dla Pana Wojtka - ważne by ich robić dużo i
długo, najlepiej adhocowo.

Oczywiście. Absolutnie olewam zawartość analiz, ja się skupiam na tym, żeby były cyferki - a
użytkownicy odwrotnie - taka symbioza.

Jeden z moich byłych pracodawców miał takie określenie na niektóre firmy - "zakład pracy",
czyli miejsca gdzie jak robi się dużo i długo to uzasadnienie się znajdzie.

Mówi Pan o firmach wdrażających biaje - tam robi się dużo bezsensownej pracy - jakieś durne
raporty tylko na moment odbioru. A potem użytkownicy tylko eksport do Excelka i dalej w
onym.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:58
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 92  93  94  95  96  97     Następna »

Wojciech Gardziński:

Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije doświadczeniem.

Nie, oszołomie, podałem jednoznacznie znaczenie, które miałem na myśli, a zbyt się szanuję
żeby ci - oszołomie - pokazywać, jakim wielkim prostakiem, chamem i zwykłym idiotą jesteś.
Nie zasługujesz na zaszczyt rozmowy z ludźmi kulturalnymi, buszmenie. Sprowadziłeś bowiem
wszystkie rozmowy, w których (niestety) uczestniczyłeś, na manowce - czyli tam, gdzie jesteś. I
swoim doświadczeniem na tych manowcach bijesz wszystkich.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:27

Dr Marcin Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Podczas dyskusji sprowadzi bowiem do swojego poziomu i pobije doświadczeniem.

Nie, oszołomie, podałem jednoznacznie znaczenie, które miałem na myśli, a zbyt się szanuję
żeby ci - oszołomie - pokazywać, jakim wielkim prostakiem, chamem i zwykłym idiotą jesteś.
Nie zasługujesz na zaszczyt rozmowy z ludźmi kulturalnymi, buszmenie. Sprowadziłeś bowiem
wszystkie rozmowy, w których (niestety) uczestniczyłeś, na manowce - czyli tam, gdzie
jesteś. I swoim doświadczeniem na tych manowcach bijesz wszystkich.

Ach, niepoprawny komplemenciarz z Pana Dr.a...

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:42
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